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At J Darllenydd.

A EL y mae Daw yn ei ddoeth rag-luniacth wedi

trefnu preswylfod amriw Deuluoedd o hillog-aeth yr hea

gymru yii Utica a Steuben, yn Nhalaeth Caerefrog Ne\r-

ydd, (neu New-Yovk) gogledd America, a rhan fwyaf

o honom 5-n fur or iaeth saesr.eg-. Darfu Duw oi ras du-

eddii amriw o honotn i osod i fynu grefyddol addoliadyn

yr laith Gymraeg ; yn ol trefn yr Independiaid ; a Duw
a Iwyddodd einhymdrechiadau tuhwynt in disgwiliadau

yn y dechreu ; er dan lawer o anfanteision mewn cydma-

rieth in Brodur yn yr hen wlad, iin anfantesneulltuolyw

dimg o lyfrau defnyddiol a duwiol, yu ein hiaeth ein lui^

Tiain ; ar anhawstra yw cael o Gymru hefyd sydd fawr.

—

Ac fel y mae amryw yn ein plith heb un lljTc Hymnaii,

ac \Ti fawr am ei cael ; ac hefyd y byddau 'r un liyfr hymn'

yn llaw pob un yn gynhorthwy mawrir c5f ; ac yn help i

ganu ar deall yn gystal ac ar yspryd, yn yr addoliad cy-

hoeddys. Ar y golygiadau uchod ar cyflelub yr oedd pav/h

yn ein plith dros argraphu hun o lyfr. Ac ni gawscm
anogacth gan amriw on Brodur y Eedyddwyr i f;,-ned ar

gwaith ymlaen. Canus yr oedd yn egiur i bawb o bob
plaid r.ad oedd un ehv bydol i neb m wy nai gilidd i ddis-

gwil oddiwyrtho.

Ac yn awr nid oes genym ond el gyRwyno i ofal yr

Arglwydd
;
gan obeithio y bydd iddo ei wneudyn 11awer

o fendith i bob Enaid ai darlleno neu ai cano, er ei ogo-

liiant ei hun, trwy lesu Grist—AMEN. .

UTICA, May G, 1808. •-A*. C-^^
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HYMN 1.

Ffordd ne~ivydd a byvciol.

YMA babell y cyfarfbd,

Dyma gymmod yn y gwaed ;

Dyraa noddfa i lofruddion,

Dyma i g-leifion Feddyg rhad :

Dyma fan yn ymyl DUWDOD,
I bechadur wneyd ei nyth ;

A chyfiawnder pur y nefoedd,
Yn siriol wenu arno byth.

'2 Ffordd a drefnwyd eyn bod amser,
I gael diang-fa o ddryg'aii 'r ddraig"

i

Mewii addewid gyiit yn Eden,
Fe g-ylioeddwyd Had y Wp.aig :

Ffordd i g-yfiawniiu 'r annuwiol,
Ffordd i godi 'v marw yv. fyw,

Ffordd gyfreithlon 1 drossddwr,
I hedd a ffafr gyda Duw.

3 Wele, Sinai a Chalfaria,

Heddyw ^vedi do'd ynghyd ;

Sylwedd mawr yr holl gysgodau,
Yii wyn.fcbu'r dv/yfol iid.

Dacw'r cleddyf wedi deffi-o,

Biliau 'r ddeddf yn do'd ymlaen ;

Dacw aur y g waredigion,
Wedi ei buro yn y tan.

4 O dilyfnderoedd iachawdwriaeth,
Dirgel-vvcli mawr duwioldeb yw ,

Duw y duwiau wedi ymddangos,
..Ybgnawd a natur dvnoiryw :

A O



Dyma 'r Person a ddyoddefodd,
Yn ein He ddigofaint Uawn,

Nes i gyfiawnder weiddi, Gollwn^
Efyn rhydd, mi gefais iawn.

5 Dyma Frawd a anwyd i ni,

Erbyn c'ledi a phob clwy ;

Ffyddlon ydyw, llawn tosUiri,

Fe haeddal g-ael ei foU 'n fwy :

Rhyddawr caethion, Meddyg cle fion,

Ffordd i Sion union yw ;

Ffynnon loyw, bywyd meirw.
Arch i gadw dyn yw Duw.

HYMN 2.

Dyfnderoedd iachavjd'wriaeth

.

1 "D YDD melys gofio y cyfammod,
X3 Draw a wnaed g-an Dri yn Un :

Trag'wyddol syllu ar y Person,
A gym'rodd arno natur dyn :

Wrth g)'^flawni yr ammodau,
Trist iawn hyd ang'eu ei enaid oedd ;

Dyma gin y saith ugein-mil,

Tu draw i*rllen, raewn llawen floedd.

2 Fy enaid trist wrth gofio *r frwydr,
Yn llamu o lawenydd sydd ;

Gwel'dy ddeddf yn anrhydeddus,
A'r pechadur brwnt yn rhydd :

Rhoi Awdwr bywyd i farwolaeth,

A chladdu *r Adgyfodiad mawr ;

A dwyn i mewn drag'wyddol heddwch,
Rhwng nef y nef a daear lawr.

> Efe yw'r lawn fu rhwng y Uadron,
Dyoddefodd yno angeu loes ;

'Fe nerthodd freichiau ei ddihenyddwyr
I*w hoelio yn greulon ar y groes :

Wrth dalu dylcd pechaduriaid,

Ac anrhydeddu deddf ei Dad ;

Cyfiawnder oedd yn hardd ddysgleirio,

A ninnau yn rhydd trwy 'r cyraraod rhad.



4 O r enaid gwcl y fan gorweddodd.
Pen breninoedd, Awdwr hedd :

Y gre'edigaeth ynddo yn symud,
Yntau *n farw yn y bedd :

Rhan, a bywyd colledigion,

Rhyfeddod' hoU angylion nef ;

Gwel'd Duw mewn cnawd, a'i gyd addoli^

Mac *r cor gan weiddi, IDDO EF.

5 O ddedvvydd ddydd trag'wyddol orphwys,
Oddiwrth fy llafar yn fy rhan,

Ynghanol m6r o ryfeddodau,
Heb waelod, terfyn b) th, na glan

:

Mynediad helaeth mwy i barS,

O fewn trigfanau Tri yn Un ;

Dwfr i nofio, heb fjoi'd trwyddo,
Dyn yn Dduwi a Duw yn ddyn.

HYMN 3.

Haeddiant Crist yn ddigon i bechadur.

1 "pECHADUR aflan yw fy enw
A O ba rai y pena 'n fyw ;

Rhyfeddaf byth fe drefnwyd pabell,

I'm gael yn dawel gwrdd a Duw ;

Yno y mae yn Uon'd ei gyfraith,

I'r troseddwr i gael gwledd ;

Duw a dyn yn gweiddi digon,

Yn yr lesu 'r aberth hedd.

2 Anturiaf ato yn hyderus,
Teyrnwialen aur sydd yn el law,

Estyniad hon sydd at bechadur^
Ni wrthodir neb a ddaw:

Af ymlaen dan weiddi, pechais,

Af a chwympaf wrth ei draed.
Am faddeuant, am fy ngolchi,

Am ^Y nghanu yn y gwaed.

3 Nid eill y moroedd mawrion llydain :

Guddio pechod o wnrliyw ;

Ac ni allodd dyUf cadarn,

Ei foddi 'u wir, mae 'a awr yn fyw

:



One! gwaed yr Oen fu ar Galfaria,

Haeddiant lesu a'i farwol glwy,
Ydyw 'r raor lie caifF ei guddio,
Byih ni welir mo'no mwy.

4 Ffrydiau tawel by vv rhedegog

;

O tan riniog ty fy Nuw,
Sydd yn llanw ac yn llifo,

fendithlon o bob rhyw :

Dyfroedd gloyw fel y grisial,

1 olchi 'r euog, nerthu 'r gwan
Ac a gana 'r Ethiop dua',

Fel yr eira yn y man :

5 Byw heb wres na haul yn taro,
^

Byw heb ofni marw mwy ;

Fob rhyw alar wedi darfod.

Dim ond canu am farwol glwy :

Noho yn afon bur y bywyd, ^
Bythol heddwch spnctaidd Dri ;

Tan d'wniadau digymjlau
Gwerthfawr angeu Calfari,

HYMK 4. •%

Ffjddlondeb Duw yn rym i ddysgvjyl ym^diared.

1 r^ OFIA, Arglwydd, dy ddyweddi,
V/ Llama ati fel yr hydd ;

Ac na ad i'w hoU elynion.

Ami yn hollol gael y dydd :

O datguddia y colofnau,

Wnaed i'w chynnal yn y nos,

'.ddewidion diaramodol,
Duw, ar gyfrif gwaed y groes.

2 Mae bod yn fyw yn fawr ryfeddod,

Mewn ffwrneisiau sydd mor boeth ;

Ond mwy rhyfeddod, wedi 'mhroli,

Y do'f o'r cystudd fel aur coeth :

Amser canu, diwrnod nithio,

Euo yn dawel heb ddim braw i

Y gwi" sydd i mi yn ymguddfa,
Sydd a'r wyntyil y.i ei law.



3 O am dyna o'r anialwch,

I fynu fel colofnau inwg,
Yn union-gyrchiol at ei orsedd,

Nid oes yn ei wedd ef wg"

:

Alpha, Omeg-a, tyst fFyddlonaf,

Y\v ein 10R a'i air yn un ;

Dysgleirio y njae gogoniant Trindod,
Yn achubiaeth marwol ddyn.

4 Mae 'r dydd yn d'od i'r had breninol,

I gael mordwyo tu a'u gwlad

;

O gaethiwed y priddfeini,

I deyrnasu gyd a'u Tad :

Eu ffydd yno a dry 'n olwg,
A'u gobaith eiddil yn fwynhad ;

Annherfynol fydd yr anthem,
Derchafu 'r Oen a'i werthiawr waed.

5 Berein llesg gan rym 'stormydd,
Cyfod d' olwg gwel y wawr ;

Yr Oen yn gweini 'r swydd gyfryngol,
Mewn gwisgoedd lleision hyd y liawr :

Gwregys auraidd o ffyddlondeb,

Wrth ei odre, clychau 'n Uawn ;

Llwyr faddeuant i bechadur,
Ar gyfi'if ei an feidrol iawn.

HYMN 5.

Ellynod yji ddim : Crist yn boh peth.

1 '^TID oes gwrthddrych ar y ddaear,
i-AI A leinw 'm henaid gwerthfawr drud
Fy unig bleser a'm dyddanwch,
Yw hyfryd wedd dy wyneb-piyd :

Gwedd dy wyneb dyr y c'lymau,'
A phob creadur ar y llawr,

Ac a wna enw car a chyfaill

Yn ddim, er mwyn ei enw mawr.

2 Tywyned haulwen ar fy en aid,

Blinais ganwaith ar y nos
;

Nid yw 'm hawddfyd, na'm pleserau,
Na'm heilynod ond fy nghroes

;
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Mynwes lesu yw 'm dedwyddwch,
Ync' *rwy 'n dymuno bod ;

Fe roe cariad dwyfol perffaith ;

Fy holl eilyHod dan ^y nhroed.

3 Arogli 'n beraidd mae fy Kardus,
Wrth wledda ar y cariad rad ;

Sel yn tanio yn erbyn pechod,
Caru delw sancteiddhad :

Tynu ymaith law a llygad,

Ynghyd ag uchel drem i lawr

;

Neb yn deilwng o'i dderchafu,
Ond fy lesu, Frenin mawr.

4 O am yfed yma beunydd,
ffrydiau 'r iechydwriaeth fawr ;

Nes fy ngh\vbl ddisychedu,
Am ddarfodedig bethau 'r lla\vr

:

Byw dan ddysgwyl am fy Arglwydd,
A bod pan ddelo yn effro iawn,

I ag-onid iddo 'n ebrwydd,
A mwynbau ei ddelw yn llawn.

5 Rhyfeddu a wnaf, a mawr ryfeddod.
Pan ddel i ben y ddedwydd awr ;

Caf wel'd fy meddwl sy yma 'n gwibio,
Ar ol teganaii gwael y liawr ;

Wedi ei sefydlu yn gyfan,

Ar wrthddrych mawr ei Berson ef,

A diysgog gydyrafFurfio,

A phur a sanctaidd ddeddfau 'r nef

HYMN 6.

DyTfiuniady Cristion am ei ivis^o a delia Duv:

IT LWYBR cwbl groes i natur,

.1^ Yw fy llafar yn y byd ;

Ei deithio a wnaf er liyny yn dawel,

Ondi mi gael dy wyneb-pryd :

Codi 'r groes, a'i chyfri 'n goron,

Mewn gorthrymderau, lluwen fyw ;

Ffordd unionaf er mor arw,
1 ddinas gyfanaeddol yw.
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2 Addurna 'm henaid a dy ddelw,
Gwna fi 'n ddychryn yn dy law,

I uffern, llygredd, a chnawdolrwydd,
Wrth edrych arnafyma a thraw :

O am gymdeithasu a'r enw,
Enaint tywalltedig- yw,

Yn halltu 'r byd, g"an ber-arogli,

O hawddgar ddoniau Crist fy Nuw.

3 O rhwyga *r tew gymylau duon,
Sy 'n cuddio gwedd dy wyneb gwiw

;

Nid oes bleser a'm dyddana,
Ond yn unig ti fy Nuw :

Can's mbr didrai o bob trugaredd,
Yw *th iachawdwriaeth fawr ei dawn,

A lanwodd, ac a lifodd allan,

Ar Galfaria un prydnawn.

4 Mae fy nghalon am ymadael,
Aphob eilynod, fach amawr ;

Am fod ami 'n yn argraffedig,

Ddelw gwrthddrych uwch y 11awr :

Anfeidrol deilwng i'w addoli,

Ei garu, a'i barcbu yn y byd :

Bywj'd myrdd o'safn marwolaeth,
A gafwyd yn ei angeu drud.

w
HYMN 7.

JMae efe oil yn haviddgar:

ELE 'n sef3'^ll rhwng y myrtwydd.
Wrthddrych teihvng o fy mryd

,

Er o'r braidd yr wy'n adnabod,
Ei fod uwcli law gwrthddrychau *r byd ?

Henffych fore, &c. Caf ei weled heb un lien.

Rhosyn Saron yw ei enw,
Gwyn a gwridog hardd ei bryd ;

Ar ddeng mil y mae 'n rhagori,

O wrthddrychau pena 'r byd :

Ffrind pechadur, &c. Dyma ein Uywydd ar y mor.

Beth sydd imi mwy a wnelwyf,
Ag eilynod gwael y llawr ?

Tystio 'r wyf nad yw eu cwm'ni,
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Yw cymharu a'm lesu mawr :

O am aros, &c. Yn ei gariad ddyddiau f ' oes.

4 Gwelaf graig'a'm deilmewn 'stormydd,
O gawodydd dwfr a than ;

Yn wyneb ufFern a'i rhuthriadau,
Hoil breswylwyr hon a gan :

Cadarn sylfaen, Sec. A osodwyd gan y Tad.

HYMN 8.

Abertk y groes, c^i ragorol ffrv-'ytriau.

1 /^^Y enaid nac anghofia,
V-/ Ymdreech lesu yn yr ardd :

Ei riddfanaii ef a'i boenau :

Wrth glirio 'n llwyr ci gyfraith hardd ;

lesuyw 'r Ia\^^n, daliad Uawn,
A dyoddefodd un prydna^vn,

2 Wele 'r gronyn gwenlth nefol,

Wedi syrthio i'r ddaear lawr ;

Gan iddo farw ni bydd unig,

Ei ffrwyth a fydd fel gwlith y wavvr :

Calr gweled fry, aneirif lu,

O ftVwyth marwolaeth lesu cu.

3 Wele 'n chwysu 'r dafnau gwaedlyd,
Ar noswaith rcwlyd yn yr ardd ;

lesu siriol Rhosyn Saron,
hwn bcndltiiion pawb a dardd :

Eiu haberth y \v, a'n bara byv>-,

Dyoddefodd dan digofaint Duw.

A Dod gyfiawnder y'MessJiah,

1 dd'od am danaf i'th wydd di ;

A chyfiavvnder egwyddorol,
Anian fywiol ynof fi ;

O na bawn, yn llestr Ilawn,

bob rhyw nefoi ddwyfol ddawn.

5 Dy air sy ddigon i fy arwain,
Trwy 'r anialwch maith ymlaen,

Mae fe *n golofn oleu eglur,

Weithiau o niwl ac weithiau o da"
Llusern yw, oleu wiw,
1 oleuo yn cjeg hoU deulu Du-*'.
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HYMN 9.

Ganviyd i chwi heddyvj geidixiady Cfc.

R nefoedd clywch ar fore clir.

Newyddion daeth i Fethle'fla dir ;

Fod i ni wedi ei eni un,

Yn gadarn dwr i gadw dyn.

2 Fe ganodd yr angylion fry,

Wir fawrhad i'n Ceidwad cu :

A pha'm na chanwn ninnau 'n awr,

Wir gliad am eni 'n Ceidwad mawr.

3 Da Feddyg cleifion union yw,
A fFynnon Jan i'r aflan ryw :

A bara'r bywyd hyfryd hedd,

I'r rhai tlodion waelion wedd.

4 Rhyfeddod pob rhyfeddod yw,
Fod lesu yn ddyn, ac yn wir Dduw ;

Ar liniau Mair yn faban gwan,
Yn Dduw presennol yn mhob man.

5 Mae *n wisg i'r noethion lymion lun,

Mae *n nerthi'r gweiniaid enwogun :

Mae 'n Fugail da i'w ddefaid oil,

Fe fedr gaely rhai sy ar goll.

6 Mae pob peth ynddo of i'w gael,

Sy 'n eisieu ar bechadur gwael

;

Yn le mae ac yn Amen,
I'w blant dilyth, mae byth yn ben.

7 Boed gogoniant iddo ar gall,

Trwy 'r ddaear lawr, rhoed mawr a man ;

Vv Tad. a'r Mab, a'r Ysbryd Glait,

'N un Duw o hyd, a diwalian.

HYMN 10.

ProfiXich a gwelvjch mor dda yu} yr ^gliaydd.

1 /^ RAIG s.ifsdwy dan fy nliyaed, wyf yn ei 'mofyn^
V^ O di-ag-'wyddol faith barnad, rhag y gelyn ;

Noddfa g?darn f 'enaid yw, minr.au gana',
Godcdd lesu o'i fedd yn fyw, Halaluia.

B
'
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2 Dyma fy mywollaeth lawn, hMd fy lesu,

Mae 'r olwgarno-yn hawddgar iawn, haeddaleigaru
Unig g-ysur f ' enaid i, mewn cyfyngdra,
Yw gwerthfawr aiigieu Calfari, Halaluia.

3 lesu eln Harch ofFeiriad mawr, yn drag'wyddol,
Ei werthfawr waed a roes i lawr, dros ei bobl:
Eiriol y mae ger bron y Tad, yn ddiflino,

Ac yn dadleu gwerth ei waed, MoUant iddo.

4 Aed efengyl gras ar led, trwy 'r holl wl€d3-dd,
Plygu a wnelo y rhai digred, i Fab Dafydd;
Doed trigolion dae'r a nef, o un galon,
I wcl'd mai teilwng ydyw ef, i gael y gieiron»

HYMN 11.

Cviyne ganorvnes gelynion.

1 /^ ELYNION creulon syddyn llu, i'm gwrtli'nebti,

VT Am hyny attolwg saf o'm tu, Arglwydd lesu :

Dal fi i'r Ian er gwaetha 'r ddraig, a'i holi luoedd,

Rhof finnau 'r clod i had y wraig, yn oes oesoedd.

2 Os rhaid i'm ddyoddef ar fy nhaith, dywydd garw,
Cadw f ' ysbryd yn dy waith, hyd fy marw

:

Yn y babell gyda 'r arch, boed fy nghartre*,

A chadw yn fy enaid barch, i dy ddeddfau.

3 Er gorfod goddef Ilawer loes, ar eu teithlau,

Fe ddaw holl bwixas gwaed y groes, yn iach adre'

;

Er eu gwcled yma yn drist, ynglyn wylofain.

Pan d'oent i'orphwys gyda Christ, derfydd cwynfan.

4 Maddeu fy mliechodau i gyd, er mwyn lesu,

Na cherydda fi yn dy lid, fel 'rwy 'n haeddu ;

Grym fy llygredd fo 'n gwanau, yn feunyddiol,

A'r anian newydd yn ciyfau, yn dra nerthol.

5 *R\vy wedl blino ar jrvvlad, lie mae pechu,
Am cJR'od adre' i dy fy Nhad, 'twy 'n hiraethu :

Bydd dy hunan lesu mawr, yn fy nerthu,

Xa^d i'm rcddi f arfau i la\vr, nes gorchfyg'i
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HYMN 12.

Clodforeddy saint am angeuy grces,

1 /^ OLCH, ni, oddiwrth ein beiau ami ri',

VJT Yn afon werthfawr Calfarl,

Sydd heddyw yn llif o haeddiant ilawn :

Er cymmaint ein hafiendid ni,

Yn dorf ddi-ri' ein goichi a gawn.

2 Rhad, ras, yw 'rnewydd gan, bereiddia el b-ai,

Fu erioed ar wyneb, daear las ;

Hi ddeil ei bias, pan losgo 'r byd,

A berwi 'r mor a'i donau yn dan,

Y nefoi gan, fydd gras i gyd.

3 Mae 'r awr. i'm gael yn llwy^r fy melau i*r EawTj
Yn mwriad ^y Eiriolwr tnawr :

Bu favw ef, caffinr.au fyw,
Er amled yw 'ngelynion cas,

Mae newydd flas, ar air xw Nuw>

HYMN 13.

Etholedigaeth gras yn ddinmniodoL

1 Ty HYFEDT»oLbythrhyfeddol,ywcariadrhadfy Nuw,
X\. A redodd yn yr arfasth, at ddynion gwael eu vhyw ;

A'u dewis mewn Cyfryngwr, a'u rhoddi iddo 'n had,

Ac yntau yn ynirwymo eu hadgymTnodi a'i Dad,

2 Etholiad neb un ammod, }TI sefyll ar y dyn^
Yn tarddu o foddlonrwydd, ewyllys Duw ei him;
Trag'wyddol heb un dechre, anghyfnewidiol yw,
Mae 'r syifaen a'r adeilad, i gyd o gyngbor Da.w.

3 Etholwyd i feddlannu, 'r hoil ragorfreintiau drud,
Y moroedd o fendithion sy 'ngwaed Iacha%vdwr byd :

Cyfiawnder a .sancteiddrwydd, a gogoneddiad lla-\yn,;

Rhad, rhad fydd antliein Sion, am fath annrhaetjiol dd^wtl

4 Mae 'r moddion a'r dybenion,me-%vnc\vlwmsicr-ia'^i>3
*Does fodd fod gwell sefydliad, mae'n ddoethj o ras jil

1*rifddyben ethol ydoedd,'derchafu gras fy Nu^, [UawrK ;

Acwrtb wneyd hyny achub, niyrddij-nau o tidynoiryvv.
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5 Anfeidrol faith ryfeddol, yw 'r.ffordd a drefnodd ef,
T dd'od a'i eiddil bobl, yn iach i ganol nef,

Darparodd ar eu medr, ryw fiynnon bur ddidrai,
Er cysur i'r anghenog", mae 'n golchi 'r euog- rai.

6 Mae yma bob cysuron, clod am y ffynnen lawn,
Myrddiynau yn cael eu golchi heb ddim i dalu iawn ;

Rhinweddau 'r fiynnon yraa, sy'n para byth heb drai,
Anturia' finnau iddi, er cymmaint yw fy mai.

7 O f' enaid gwel addasrwydd, y person dwyfol Iiwn,
Anturia' iddo 'th fywyd, a bwrw arno 'th bwn :

Mae 'n ddyn i gydymdeimlo, a 'th hoU wendidau i gyd,
Mae 'n Dduw i tynu 'r orsedd, at ddiafol, cnawd, a byd.

HYMN 14.

JRhi7iiMeddgKtaedj cyminod,yn ddigonol i daivelu eucgrviydd.

1 Tr\ AETH i mi iechydwriaeth, trwy eitha' chwys a
XJ gwaed,

Mae 'n codi pechaduriaid, o'r dyfnder ar eu traed :

'Dai byth i ymofyn haeddiant, trwy 'r nefna'r ddaear lawr,
Ond haeddiant pen Calfaria, rhinweddau 'r aberth mawr.

2 Pan oedd euogrwydd creulon, yn llosgi fel y tan,

A Satan yntau 'n rhifo fy meiau fuwr a man :

Anfeidrol haeddiant lesu, a wnaeth i'r glorian droi,

A'i nefol ymddangosiad, wnaeth i'm gelynion fioi.

3 Fe'ra siomwyd gan y ddaear, fe'm siomv/yd gan y byd,

Fe'm siomwyd gan fy nghalon, yn fwy na'r rhai'n i gyd:
Mewn rayrdd o demtasiynau, a mil o groesau 'r llawr,

Ni safodd neb yn ffyddlon, ond iy Eiriolwr mawr.

4 O Arglwydd dyro olwg, ar dy anfeidrol rym,
Yn wyneb Jioll ddichellion, a Hid gelynion 113 m :

Un olwg ar dy haeddiant, yr iawn anfeidrol fawr,

A wna i bob gelyn giho, a chwympo oil i lawr,

5 O Arglwydd Dduw rhagluniaeth, ac iachawdwriaeth
Tydi sy'n llywodraethu, y byd, a'r nef dy hun : [dyn,

Yh rvyncb pob rhyw g'ledi, y S3dd neu etto a ddaw,
Dod gadarn gj^mhorth imi, i lechu yn dy law.
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6 Er cryfed ydyw *r gw}'ntoedd, a ckedeirn donau 'r m6r,
Doethineb ydyw 'r Llywydd, a'i enw yn g-adarn lOR ;

Er g-wiietha dylif pechod, a llygredd o bob rhyw,
Diang-ol b}-!!! heb soddi, am fod yr Arch yn Dduw.

r O am gael ffydd i edrych, gyda 'r angylion fry,

I foi- yr iachawdwriaeth, dirgelwch ynddi sy';

Dwy natur mewn un Person, yn g"yson yno a gaed,

Anfeidrol a thrag'wyddol, yw rhinwedd dwyfol waed.

HYMN 15.

Dymuniad enaid llwythog am sylfaen safadvjy.

1 TX fMA odfa newydd, O Arglwydd dyro rjon,

\J I ymladd a phla calon, a Hid g-elynion Uym ;

Mae llawer mil o bethau, am gael fy mhen i lawr,
Nid oes a'm ceidw *n unig", ond gala 'r Meddyg mawr,

2 A gaifFy fath bechadur, sydd ffiaidd aflan noeth,
O flaen dy orsedd sefyll, pan elo 'r byd 3m boeth ?

Pryd hyn caf eglur wybod, beth yw cyfammod rhad,
A chanu i'm Hanwylyd, yn hyfryd dy fy Nhad.

3. Wrth geisio gv/neuthur pob peth, rwy 'nmethu gwneu-
tliu dim, - '

Wrth geisio concro 'mhechod, 'does ynofronyn rym :

Wrth fyn'd at bob meddygon, gwaethygu wnaeth fy

Anturiaf at yr lesu, yn aflan fel yr wyf. [nghlwyf,

4. Am graig i adeiladu, fy enaid chwllia 'n ddwys,
Y sylfaen fawr safadwy, i roddi arno 'th bwys ;

Bydd melys yn yr afon, gael craig am deil i T Ian,
Pan byddo pob ystormydd, yn euro f • enaid g\van.

5. O Arglwydd dysg i'm chwilio, i wirIonedd?<u'r gair,
Nes d'od o hyd i'r ceidwad, fu gynt ar liniau l^aJ-r :

Mae efyn Dduw galluog, yn gadarn i iachaii, ;

'

Er cymmaint yw fy llygredd, mae 'n ffynnon I'm glanau.

6. Pa Dduw ymblith y duwiau, sydd debyg i*h: Duw nl ?

Mae 'n hoffimaddeu 'n beiau, mae'n hoffi gwi»ando ein ^-I
Nid byth y deil elddigedd, gwell ganddo drugarai;
Er maint ein hauneilyngdod, mae 'i gariad yn par

b2
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7 Tangnefedd Duw yn ddlball, sydduwchlawdealldyn,
A gadwo ein calonau, a ninnau ynddo 'n un :

A gras ein Harglwydd lesu, a chariad Un yn Dri,
Cymdeithas dy Lan Ysbryd, fo'n hyfryd gyda ni.

HYMN 16.

Am berson ac aberth Crist,

\ 13 HYFEDD, rhyfedd gan angylion,
Xv Rhyfeddod fawr yngolwg ffydd ;

Gwel'd rhoddwr bod, cynnalivvr helaeth,

A rheolwr pob peth sydd ;

Yn y preseb mewn cadachau,
Ac beb le roi'i ben i lawr,

Etto dysglaer lu 'r gogoniant,
Yn ei addoli efyn awr.

Diolch byth a chan mil diolch,

Diolch tra bo ynof chwytb ;

! Am fod gwrthddrych i'w addoli,

A thestun can i bava byth ;

Yn fy natur wedi ei demtio,
Fel y gwaelaf o ddy^olryw ;

Yn ddyn wedi amgylchu a gwendid,
Ac yn anfeidrol bywiol Dduw.

3 Fiin bo Sinai i gyd yn mygu,
A sain yr udcorn uchaf raxjd ;

Caf fyn'd i wledda dros y terfyn,

Yngrym 'r aberth heb fy Uadd ;

Mae ynddo yn trigo bob cyflawnder,

Llon'd gwag-le, colledigaeth dyn ;

Yn yr adwy rhwng y ddwyblaid,

Gwnaeth gymmodtrwy offrym u ei hun.

HYMN 17.

Dedivyddivch yr ochr draw,

% /^S rhaid wynebu 'r afon donog,
x^ Mae un i dori grym y Hi' ;

lesu f * Arch-ofFeiriad flfyddlon,

Dyna ddigon byth i mi ;
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Yn le \Taed cafwaeddi cone west,
Ar angeu, ufFern, byd, a*r bedd ;

Trag'wyddoldeb byth heb bechu,
Yn ogoneddus ar ei wedd-

2 Yn lie carlo corph o lygredd,
Cyd dreidio a'r cor yn danbaid fry ;

I ddiderfyn ryfeddodau,
lechydwriaetli Calfarl ;

Byw i wel'd yr anwelcdig",

Fa farw, ac sydd etto *n fyw ;

Trag'wyddol anwahanol undeb.
A chymdeithas a fy Nuw. *

3 Yno cafdderchafu 'r person,
A oeododd Duw yn lawn ;

Heb ddychymyg, lien, na gorchgudd,
A'm henaid ar ei ddelw *n llawn ;

Ynghyradeithas y dirgelwch,
Dadguddiedig yn ei glwy' ;

Addoli 'r mab i drag*\vyddoldeb,
Hebgolli 'ngolwg arno mwy.

4 O am bara i uchel yfed,

O ffrydiau *r iechydwriaeth fawr ;

Nes fy hollol ddisychedu.
Am ddarfodedig bethau 'r Uawr ;

Byw tan ddysgwyl, am fy Argl\yy4d3
Bod pan ddel yn effro iawn :

I agoryd iddo yn ebrwydd,
A mwynau ei ddelw 'nllawfi.

5 Nis dlchon byd a'i hoU deganau,
Foddloni fy serchiadau 'n awr ;

A ennillwvd, ehangwyd,
Yn nvdd nerthfy Arglwydd mawr ;

Efe, nid llai, a all eu llenwi,
Er mai di amgyffred yw ;

O am syllu ar ei berson,
Rhyfeddod pob rhyfeddod y\y.

6 O na chawn ni dreulio *n nyddiau,
Yn fywyd o dderchafu ci waed •
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Llechu 'n dawel dan ei gysg"od.

Byw a marw wrth ei draed ;

Carjo 'r groes a pbara i chodi,
Am mai croes fy mhriod yw,

YmddifvTu yn ei berson,
A'i addoU effy NUW.

HYMN 18.

Hiraethu am adnabod Duhx).

X f\ AM dreiddio i'r adnabyddiaeth,
V-/ O'r unie wir a bywiol Dduw ;

*r fath radd^ a fyddo 'n lladdfa,

I ddychymygion o bob rhyw ;

Credu 'rgair sy'n d'we'yd am dano.
Am ei natur sanctaidd wiw ;

Yn farwolaeth i bechadur,
Heb gael iawn i'wgadw 'n fyw.

2 Mae Duw anfeidrol mewn gogoniant,
Er mai Duw y carriad yw ;

Wrth ei gofio i mi *n ddychryn,
I mi ddolur, ac yn friw ;

Ond yn mhabell y cyfarfod,

Mae 'fe yno yn llawn o hedd ;

Yn Dduw cymmodlon wedi eist«dd,

Heb ddim ond heddwch yn ei wedd*

3 Yno mae fy mwyd a*m diod,

Fy noddfa a'ra gorphwysfa wiw ;

Fy meddyginiaeth a fy nhrysor,
TwTcadam anfethedigyw j

Yno mae fy hoU arfogaeth,

Yngwyneb fy ngelynion cas,

Mae 'mywyd yno yn guddiedig.
Pan b'wi' ymladd ar y maes.

4 Gael Duw yn dad, a thad yn noddfa,

Noddfa yn graig, a'r graig yn dwr,
Mwy nis gallaf ei ddymuno,
Yn dd'ogelwch im' mewn tan a dw'r

O bono efmae fy nigonedd,
Ac ynddo trwy fyddinoedd af,

Hebddo eiddil gwan a dinerth.

Colli 'r dydd yn wir a wnaf.
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HYMN 19.

DuKi} yu ddigon yn ivyneb pob gelyt^.

MAE torf o 'lynion creulon,

Lin fy nghaelyn Ian i lawr ;

Ac yn gwaeddi am fy mywvd,
Gwynfyd, meddant, welai 'r awr :

Dwyfol allu, dal fi 'fynu, rhag fy maeddu,
Y'ng-wyneb torf o elynion cas.

2 Addewaist ti na'm rhoit i fynu,

Ac na'm ilwyr adewit chwaith ;

Orvd y rhoit i'm' y dyddanydd, 4|
Pur i'm harwain ar fy nhaith :

Rho i mi brofiad, trwy dy gariad, o gyilawniad,*
Pur addewid fawr y nef.

3 y mae yn yr addewidion,
Foroedd mawrion heb ddim trai ;

O gysuron i drueiniaid,

Pechaduriaid mawr eu bai :

Fely cefnfor, acyn rhagor, y mae trysor,

Addewidion mawr fy Nuw.

HYMN 20.

Can nezvydcl t'r Oen a laddiayd.

'W- Yr Oen ar Orsedd Nefo'dd :

Par'towch i'w Enw newydd Gan,
Na cha'dd o'r bla'n ei hadrodd.

2 Boed i Henuriaid blygu o'i fia'n,

A'r Eglwys Ian addoli ;

A Phiolau iiawn o 'rogku per,

A Th'iynau'u mwyn ber foli.

3 Y rhei'ny yw Gweddian'r Saint,

A*r Hymn.'sU maentyn ganu :

Hoff yw ein Mawl gan lesu mwyn,
A gwrandc'n Cwyn mae'n garu.

4 Trag'wyddol Dad pwy gaiffheb gel
Edych i'th ddirgel 'Wyllys ?

Y Mab a gymmer y Llyfr cae
I ddadgloj 'i Seiiiau dyrus.
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5 Dy Arfaeth fawr fe a'i cwblha,
Y Mab } n dda a'i haeddai ;

Wele'n ei Law Alhveddi'r Nef,

Ac Uffern gref ac Angau !

6 I'r Oen a laddwyd gynt, y b'o

Byth Deyrng-ed o Fendithion ;

Gog-oniant, Paixh, a Mawl, Ameriy

F'o ar dy Ben fel Coron.

7 Ti brynaist ein Henldiau a Gwa'd,
Gan ddwvn rhyddhad in' felly,

Brenhinoedll 'Fteiriaid gwnaethost ni,

C^wn gyd a thi deyrnasu.

8 Y grasol a'r natiiriol Fyd
rth Law i gyd meddiennaist

;

Nac oeda'n hir ond tyr'd i lawr,

A dw;^ yr awr addewaist.

HYMN 21.

Cnuahoddiad yr Efengyl, nue Fivyd a Gviisgad YsprydoL

1 /^ Wrandiiwed Clastiau pob Dyn byw,
V-T Llawened pob rliyw Galon,
Mue Udgorn yr Eiengyl fwyn
Yn gulw'n addfwyn arnom.

2 Pob Enaid yn newynog- sy*

Ar Wynt a fa'n ymbortbi,
Na ddichon boll Deganau'r Byd
Mo'ch Enaid drud ddigoni.

2 Doethineb Daw darparodd hi

Wledd i gael Uonni Eneidiau ;

A geilw bawb sy'n blysio'r fiar

I brofi ei Harlwyadau.

4 Dewch cbwi sy'n blysio'r Ffrydiau byw,
A'ch henaid gwiw ar drengu ;

Cewch dorri'ch syched yma'n siwr
A*r bywiol Ddw'r a bery.
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5 Afonydd Gras a Chariad sydd
Fel M6r di-ddyspydd yma,

Llawn lechydwriaeth i'r rhai blin,

Fel Llaeth a Gwin ddylifa.

6 Chwy-ch\yl sy'n dlawd a noethion lawn
Yn gweithio'n llawn Gofidiau,

I wneutliur Gwisg o'ch eiddo 'ch hun
Na chuddia 'r un o'ch Beiau.

7 Dewch, gwisgwch eich Heneidiau byw,
A'r Wisg- g-an Dduwddarparwyd,

A wnaedtrwy Lafur ei Fabrhad,
Ac yu ei Wa'd y lliwwyd.

8 Duw mawr, Trysorau'th Ras a gelr

Fel bythol Aur-fwyn gloddiau,

Fel eiii Trueni, dyfnion yri',

Di-derfyn fel ein Beiau.

9 Pyrth hyfryd Gras y 'Fengyl sydc!

Y Nos a'r Dydd yn agor

;

Duw, i ddivvallu'n Heisiau gwael
Ni ddewn i g^el o'th Drysor.

HYMN 22.

Addcwidion y Cyjainmod Gras.

1 r^IFYRRU'N Hoes mewn oferhynt
jLJ 'R y'm ni * gasgiu Gwegi a Gwynt 5

Y Byd a'r goreu o'i Bethau da
Newynu Enaid Dyn a wna.

2 Dewch i gael Bwyd i'ch Henaid byw,
Sydd fwy sylweddol gan eich Duw,

O'l' fath a fwytty Angylion fry
A'r seintiau mewn Gogoniant sy*.

Duw a'n diwalla ni'r un wedd,
A lleinw ein Calonnau a Hedd ;

Trwy Lw ac Ammod cadarn iawn
Mae'n rhoi o'i Ras Helaethrwvdd Uavvn.
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4 Dewch, fe vma'n Henaid brwnt yn Ian,

Fe ylch ein Brychau fawr a man,
Mewn ffynnon werthfawr. sefyrhon
A ddaeth o ystiys Crist a'i fron.

5 Ein hoU Euogrwydd ft'wrdd a fly,

Er bod ei Liw fel Uffern ddu ;

I'r Mor ein Beiau teflir hwy,
Na's gellir cael mo honynt m\vy.

HYMN 23.

Gvjynfydedigr'voydd Amser yr Efengjl, neu Ddatguddiad o
Grist i'r luddewon a'r Cenhedloedd.

1 TV/TOR hardd yw Traed y rhei'ny sy*

i.YA Yn sefyll ar fryn Seion fry,

Yn dwyn i'n lechydwriaeth wiw,
A Geiriau Heddwch oddi wrth Dduw.

2 O pa mor felus ac mor fwyn
Yw y Newyddion maent yn ddwyn ?

Gwel, Seion, dy Waredwr mawr,
A'th Frenin yn teyrnasu 'n avvr.

3 Ein Clustiau dedwydd yw y rhal'n

Sy'n g-wrando'r h)fnd siriol sain,

Brenhinoedd a Phrophwydi fu

Am g-lywed hon, ni chlywsant hi.

4 A'u Uygaid dedwydd y'nt yn wir,

Sy'n g'wel'd Goleuni 'r 'Fengyl bur

;

Hir ddisgwyl hwn y bu'r hen Saint,

A marw heb ei wel'd a wnaent.

5 Y GwilJedj'ddion o un fryd
Dyrchatant Lef i ganu 'nghyd ;

Caersalon dyrr i maes mewn Can,
A'r lleoedd anial, llawenban'.

6 Dmoethi ei Fraich mae'n Harglwydd mawr,
Ar led dros Wyneb daear lawr ;

CafFed Cenhedloedd o bob rhyw
Wel'd eu Hiachawdwr mwya a'u Duw.
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HYMN 24.

Gorfoledd Ffydd^ neu Gariad anghyfnemdiol Crist,

1 T)WY ddamnia'r Etholedig rd ?

X Can's Duw sydd yn eu cyfiawnhau j

A Gwaed yr Oen fel Ffrwd neu Nant
Yn tynnu eu Pechodau i bant.

2 Pwy farna'r Saint i UfTern mwy ?

Crist a fu farw drostynt hwy ;

I g-wpla'r lechydwriaeth wiw,
Cyfododd ef c farw i fyvr.

3 A byw yw ef, mae'n eistedd fry,

Dros byth i eiriol drosom ni

;

Oddi \vrth ei Gariad pwy'n gwahjin ?

Neu'n temtia i anobeithio'n ian ?

4 Nid erlid raavVT, na thrallod maith,
Newyn na Chledd na noethni 'chv/aitb^

Yr hwn a'n carodd a'n cryf ha,

J Mwy na Ciiongcwerwyr fe a'n gwna.

5 Ffydd sy'n gorchfygu a'i Nerth mawr,
Mae'n g-orfoleddu yn Angau awr ;

Crist yw ein Bywyd ni a'n Gryiw,
Tro'r Atteg' hon ni chwympwn ddim.

6 Nid dini ag- alio dynlon wneud,
Na Diafol y Cyhyddwr ddweud.
All droi'i Drugaredd ef er bj-n,

Neu'n Calon cddiwrth Crist a dynn.

HYMN 25.

Ehi G'sjendid ein hunain a Christ ein ITerth.

1 "DAN glywy'r lesu'n dweud, '• Y bydd
A *' I mi gaei nei'th yn oi fy Nydd ;"

'Rwy'n Uawenliau mewn trailed trist,

A'm Pwys ar Ras digonol Crist.

2 Ymffrostio'r wyf mewn gwendid gwael,
Nertb Crist fel hyn bydd im' ei gael

;

Pan rdwyf wan, 'rwy'n gadarn Glan,
Gras yw fy Nbariao, Crist yvv'm Can.

C
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3 Mi allaf wneud, neu ddiodde'n rhydd
Bab peth o's f Arglwydd yno fydd;
O's Poen, bydd Pleser am ei ben,
Tra b'o'i Law asswy dan fy Mhen.

4 Ond o's ymedy Duw unwaith,
A'n gado'n hunain Avrth y Gwalth,
O's Profedigaeth nqwydd ddaw,
Cawn wel'd ein GweiKlid maes o law.

5 Fel Samson goUei'i Wallt iin pryd,
Cwrdd a*r Philistiaid fu iddo'n ddrud;
Ymdrechu a hwy yn Uesg- yv aeth,

A choUi'i Lygaid wedi'n wnaeth.

^O

HYMN 26.

Buddugoliaeth ar Angau,

Am gael Ffydd fuddugol fawr
I'm llonni yn fy marwol awr ;

I alia gorfoleddxi'n hy
Ar Angau a'i holl erchyll Lu.

Yn Uawen a'm hell Nerth i gyd,
Cawh ganu'n braf ar hyn o Isryd ;

Y -Bedd, p'le mae dy Fost a'th Rym ?

Ac Angeu, p'le mae'th Golyn llym ?

O's ^mnwyd Pecliod, sicr v.-y',

Nad oes gad Angau Golyn mwy ;

Y Ddeddf am Bechod damnio mae,
Ond Crist fa farw i'm rhyddhau.

O diolch fytli i Frenin Nef,

Duw'r fuddugoliaeth ydyw ef

;

Cojigcwerwyr gwnaethni'n Angau trist

Trwy'n by w'iol B^w a'n Harglwydd Crist.

HYMN 27.

Gxvyn en bydy 3feir=w sy'n marvjynyr Arghvydd.

C^
Lywell Lai3 o'r Nef, cyhoeddi mae,

-/ Gwyn fyd y Meirw, dduv.'icl rai

;

Ku Henwau'n perarogli sydd,

A'u cv>-sg ya esmwyth yn y Pridd.
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3 Yn lesu marw'n ddedwydd maent,
Mor felus ydyw Hun y Saint !

Rhj'^dd oddiwrth Becliod g-wnaethpwyd hvv'v,

A Dioddefiadau a Maglau mwy.

3 Ymliell o'r Byd a'i Draiterth trist

Maent yn bresennol gyd a Christ ;

Llafurus Waith ei Bywyd brau
Mewn Gwobr mawr diweddu mae.

^O

HYMN 28.

Nerth oV Nefoedd I'r Saint.

B'le daw'n g-wan Feddyliau prudd ?

B'le ffodd ein Cryfder ni a'n Ffydd ?

A ddarfu i'r Fall a Phechod ladd ?

Ein holl gyssuron o bob gradd

2 A 'nghof'sora ni'r g-alluog- lor

A wnaeth y Ddaear oil a'r Mdr ?

A all y Fraich a wnaeth bob Peth
Ddiffygio dimneu fyn'd ar feth ?

3 Trysorau o Nerth trag'wyddol sy'

Yn ein Jehofa nefol fry ;

Rhydd Oruchafiaeth i'r di-rym,

A sathra'i holl Elynion llym.

4 Nerth Dyn yn uniga \vanh5,

A chryfdwr le'ngctyd blino wna ;

Ond ni ty'n disgwyl wrth ein Duw,
Cawn Nerth fwy-fwy tra f'omyn byw.

Saint fel Eryrod hedeg wnant,
A Phrawf o'r gwynfyd nefol cant

Ne's delont i'r dedwyddol Dir ;

Lie mae Digiyfwch perffaith pur.

HYMN 29.

Tr Yrfa Grist* nogol.

1 TTXEflTrowch Eneidiau llesg, deffrowch,
JL/ Pob Meddwl ofnus ymaith rhowch

;

Rhedwch yr Yrfatua'r Nefj
Trwy gym'ryd Ffydd a Chalon gref.
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2 Ffordd gul a dreiniog yw'n ddiau,

Ac yspryd Dynion sy'n liesgau ;

Ondy Duw mawr, ei angholio maentj
Sydd yn 'chwanegu Nerth y Saint.

3 Nerth mawr yr Hollalluog Dduw
Newydd o byd ac ieuangc yw,
Lleihau na darfod byth ni wna,
I drag'wyddoldeb y parha.

4 Efe yw'r Ffynnon loyw ffrwd-laivn^

Acyfed byth o honi cawn ;

Pan drengo rhei'ny bob yr un
Sy'n pwyso ar eu Nertii cu hun,

5 Chwyrn fel Eryrod leuaingc by,

Ni hedwn tua'th Drigfan fry,

Ar Aden Cariad gadarn gref",

Heb Sino yn y Ffordd i'r Nef.

HYMN' 30.

Gv:£lthredoedd Moses a'r Gen.

1 l\/rOR gref yw'th Fraich alliiog Dduw

!

JlVx O pwy nid ofnei'th Enw gwiw ?

lesu, mor felus yw dy Ras !

O pwy na charei'r Oen a'i * Dras ? *Perthynas.

2 Gwnaeth mwy na Moses, hen Was Duw,
Ein Prophwyd mawr a'n Brenin yw

;

Gwaredodd ni aUnern gaeth,

A dysgu'n Genau i ganu wnaeth.

S Yn y M^r Coch trv/y Foses bu
I'r Aiphtiaid foddi a'u hoU Lu ;

Ond Gwaed yr Oen sy'n cuddio'n Bai,

A boddi'n hoU Euogrwydd mae.

4 A Manna porthwyd Israel gynt.

Pan trwy'r Anialwch 'r oedd eu hjT^t

;

Ond lesu bortha'n Ilenaid byw,
A'i Gnawd ef, Bara bywiol yw.
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5 Moses o bell y gwelodd e'

Wlad Canaan, heb fyn'd byth i'r lie ;

Ond Crist a ddwg i'r Nef bob un
0*i Bobl g-yd ag ef ei hun.

6 Yna*n Llawenydd fydd yn llawn,

A theimlo Fflam wresoccach cawn

;

A chanu'n beraidd iawn heb boen
Gin Moses byth a Chan yr Oen.

HYMN 31.

J\fa'wl am Barhad mewn Gras.

1 T >R unlg ddoeth anfeidrol Dduw
X Ein Prynwr byw a'n Llywydd,
Rhoed pawb o'r Seintiau sydd yn bod
Dan Wybren Glod yn ufudd.

2 A'i Gariad Hollalluog lor ;

A'i Gyngor ac a'i Ofal,

Rhag Angau ein gwaredu wna,
A Phechod a phob Magal.

3 Fe a gyflwyna'n Henaid ni

Yn berffaitli di-frycheulyd,
Ger bron ei Ogoneddus wedd,
Gyd a Gorfoledd hyfryd.

4 Yna'r holl Had dewisol fry

Crvnt gwrdd o ddeutu 'i Orsedd,
I foli ei Ras ef a'i fawrhau,
A thraethu 'i Wyrthiau rhyfedd.

5 I Dduw ein Prynwr goruwch neb,
Nerth a Doethineb perthyn,
Coronau o Ogoniant byth
A Mawl di-lyth heb derfyn.

HYMN 32.

Pechod gvireiddiol ; neu, Adda y Cyntaf a^r All.

OTROWN yn ol i wel'd lie cad
Ein gwaei Ddechreuad cyntaf

;

Mae'n Nattur wedi 'i dryllio*n drwm,
A*ullygru *Nghwdwm Addaf

!

c2
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2 I'r hyn sy' dda gwrthwyneb y<m,
I'r drwg- yn hylym hwyliis

;

Ein Meddwl T'w'llwch yw joi llawn,
A chyndyn iavvn yw*ii H'w'llys.

3 Ein llunio wnaed mewn Pechod gwael,
C}Ti i ni gael Bywiollaeth ;

A phan anadlom, gweithio wna
Anwiredd a Marwolaeth.

4 Mor nerthol yn ein Gwaed bob Gwedd
Y g\veithia*r Llygredd anfad ;

Rhedeg" a chyd-gymmysg-u mae
Tr\vy*n holl Wy-.hennau*n wastad.

5 Gwyllt, aiiach, fel y Gwreldd}Ti hen,

A fydd pob Cang-en hefyd ;

P'odd y disgwyliwn Ffrwythau byw
0*r cyfryw Bren di-fywyd ?

5 Pa Ddyn a ddiclion ddwyn Peth g-lan

O fydyr aflan Foddion ?

Neu pwy all dynnu Dyfroedd iach

O ffiaidd afiach Ffynnon ^

7 Ond tl'r galluog Dduw*n ddlau
A all lanhau'n Naturiaeth,

A Clirist a*i Ras g-orchfygu wna
Bob Pechod a Marwolaeth.

8 Addaf yr Ail, adferu wna
Adfeiliad Adda'r cynta'

;

I*r Gallu sy'n ail greu ein Llwch
O seiniwch bawb Hosanna.

HYMN 33.

Crlsi Icsu Oen D:i'-vyn caelei addoliganyr holl Greadigaeth.

1 TTXEWCH a chydseiniwch hyfryd Gaingc,
XJ' A'r holl Angj-iion cylch y Fuingc,
Tafodau deng Mil sydd i'r rhai'n,

OvA uxi Llawenydd oil a Sain.
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2 " Teilwng yw'r Oen ga's farwol Ghvy*,
" Gael ei ddjTchafaj" meddant hwy:

<'Teilwng," attebwn ninnau, *'yw c',

" Yr Oea fu farw yn ein lie."

3 Ein Harglwydd Icsu teilwng yw
O Barch a Gallu oddi wrth Dduw ;

Bendithion mv>'y nag allom ni

Byth, Arg-lwydd, roi, a f 'o i ti.

4 Boed i Drig-olion Nef a Llawr
Ac Awyr, Dw'r a Moroedd mawr,

Ddyrchafu 'i Ogoniant ef a'i Ras,
A rhoi 'i drag'vvyddol Glod i ma's.

5 Yrholl Gre'dig-aeth, ag un Lief,

Fcndithio 'i Enw sanctaidd ef,

Sy'n elstedd ar yr Orsedd-faingc,

A byth i'r Oen boed peraidd Gaingc.

HYMN 34.

Mabviysiad. \

1 TTTELE'r fath Gariad rhy fedd rhad,
\ V A roddvvyd arnom gan y Tad ;

Ni Bechaduriaid farwol ryw.
Ein galw wnaedyn Blant i Dduw I

2 Nid yw beth synn ar hyn o Bryd,
O'a na'n hadweinir gan y Byd ;

Ni 'nabu'r Byd 'mo wir Fab Duw,
Sef Crist ei bun, peth athrlst yw.

3 Ac nid amlygwyd etto erio'd,

Mor fawr ryw Ddydd y cawn ni fod }

Ond pan ddisg\'nno Crist oT Nef,
Cawn fod yn debyg iddo ef.

4 Ac yn ddiammeu mae pobun
S' a'r Gobaith hwnyn pure 'i hun
Oddivvrth bob Cnawd a Phechod cas,

Yn bur fel Crist, trwy Nerth ei Has.
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3 Am hyn, o's caf, O nefol Dad
Ran fabaiddyn dy Gariad rhad

;

I orphwys doed dy Yspryd di

Fel C'lommen ar fy Nghalon i.

6 Nad i mi mwyach fel caeth-was
Nesau*n ddi-gred at Orsedd Gras
Rho Ffydd i lefain Abba Dad»
Ac arddelfi yn un o'th Had.

HYMN 35.

Tmofyn am Borfeydd Crist y Bu^ail.

1 np YDI'r hwn mae fy Enaid drud
X Yn hoffi 'chlaw Cariadau'r Byd ;

Myneg-a i mi, fy Mugail mwyn,
Pa le*r wyt ti'n bugeilio 'th Wyn ?

2 Pa le mae'r Graig-, pan fyddo gwres,
Sy'n cadw'r Defaid rhag y Tes ?

Ynghyd *th Braidd mae f' Enaid prudd
Yn chwennych gorphwys g-anol Dydd.

3 Pa ham, fy Arglwydd, y caf fi

Droi heibio oddi wrth dy Ddiadell di ?

'Dyw f Enaid bach yn chwennj^h bod
Yn eiddo neb ond Crist a'i Nod.

4 Dil}maf fi 61 traed y Praidd,
I 'mofyn am dy ber Borfeydd

;

Caf yno ryfedd Wledd yn rhad,
Gwerth dy Riddfannau'tii Glwyfau a'th Wa'd,

5 Dy anwyl Gnawd sydd Fwyd yn wir,
A'th werthfawr Waed sydd Ddiod bur ;

A'r rhai'n y porthir f Enaid byw,
Ne's dyger adre' i Dy fy Nuw.

HYMN Z^.

Gviledd Cariad,

3 "IITELE yma Rosyn Saronmwyn,
VV Y Lili mae'r Dyffrynnau'n ddwyn ;

A Phren y Bywyd heb ei ail,

Ac I^chydwriaeth yn ei Ddail.
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2 Fel Lili yn tyfu 'mhlith y Drain,

Neu Bren Afalau 'mysg- y rhai'n,

Un wedd 'rwy'n gwel'd fy Mhrynwr drud
'Mhlith Miloedd o Gariadau'r Byd.

3 Tan Gysgod hwn i eiste' des,

I 'mgadw rhag y Poethni a'r Gwres ;

A'i Ffrwyth oedd felus iawn ei Flas,

I borthi a llonni f Enaid lla's.

4 Oddi 3110 darfu iddo'm dwyn
I Win-dy ei nefol Ras yn fwyn ;

Fe'm canfu'n llesg fe dannodd Len>
Neu Faner Cariad dros fy Mhen.

5 A bywiol Fara a nefol Win
Fe lawenha'dd fy Nghalon flin ;•

Agorodd ei Feddyliau 'i hun,
Dangosodd im* mor fwyned yn*.

6 Na 'mad a mi fy Arglwydd b}i:h,

Ond yn fy Nghalon gwna dy Nyth ;

Tyngheda Mhechod ymaith fyn'd,

Heb ddigio mwy na blino'm Ffrynd.

1 T LIV
JLt Yn

HYMN 37.

CaeljCristynyr Heol a'i ddwyn efi*r Egiwjf^.

LIW Nos, pan oedd hi'n dywyll du
iS nych ceisiais f ' Arglwydd cu ;

A Chalon drist y chwiliwn dro.
Mi ceisiais ef, ni's cefais 'fo.

2 Cyfodais aethum dros y Dref^
Gan holi'n fawr am dano ef,
** Y Gwilwyr glan a welsoch chwi
Yr hwn sydd hoffgan f Enaid i."

3 Welthiau'n fy Ffordd y cawn i ef
Vv'rth Gyfarwyddyd lle'w> rch Nef

;

Mi lammwn o Lawenydd llawn,
Ei ddal ef a'i gofleidio wnawn.
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4 Ml dygwn ef i Dy fy Mam,
Dai f Arglwydd g-yda mi bob Cam

;

I 'stefyll Seion, lie mae'r Saint

Yn cael eu geni i'r nefol Fraint.

5 Rhoes yno im' ei Galon fwvn,
Yr hon a wanvvyd er fy mwyn ;

Rho'is innau f Enaid iddo 'I'e,

Rhwng un a'r Hall ca'i Cariad le.

6 Tynghedaf holl Deganau'r Byd
Na ddont i ddwjm fy Heddwch drud j

Na Phechod ynof i'w gyfii'oi,

A pheri'm Ceidwad. ffyddlon ffoi,

HYMN 38.

Nerth Cariad Crist, ac Eiddigeddyr Enaid o*i Chariad
ei hun.

1 IpWY ydyw hon sy*adeg ei Phryd
A Yn teithio fynu o'r anial Fyd ?

Gan faint y Blinder mae'n ei ddwyn
Ei phwys sydd ar ei Harglw} dd mwyn.

2 Hon yw DywedcU Crist ein Duw,
A Phwrcas ei Waed gwertlifawr yw

:

Ei Chwyn a'u Dymuniadau maent
'R un a Lleferydd pawb o'r Saint.

3 ** O gad mewn Argrapk f ' Enw gwael
" Fo'd ar dy Law a'th Galon hael

;

** Selia fi ar dy Fraich fel Nod,
** Mae eiddo fyth i ti caf fod-

4 '* Cryfach nag Angau yw*th Garlad gwn,
" Llifogydd Llid ni's boddent hwn ;

** I'r Byd ac Uffern ofer yw
" Byth geisio diilbdd Cariad Duw.

5 " Orid ofni Nghalon ddrwg yr wy'i,

** Rhag iddi 'mado rddi w. ihyt mwy ;

** Am hynny dod dy Enw'n Hon
** f^l disg-lair Sel ar fy nwy From.
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{) " Ne*s dygech i'r Lie, ni ddaw *

" Amheuon byth nac Ofn na Braw j

«' Rho'n fynych wel'd dy Wyneb di
*« A mynych glywi 'ddi wrtbyf ii.

7 " Tyred f Anwylyd, brysia o hyd,
*' Cwttoga'r Oriau heb aros cyd :

*' Fel Iwi-ch neu Hydd ehed fy Ner
*' Dros ben Mynyddau'r Llysiau per."

HYMN 39.

Duii) yn presivylio gyd ar Gostyngedig aV EdifeirioL

1 "rEL hyn, niedd y goruchel Up,
J? 'Rwy'n llanw Ngorseddfaingc fy hun :

Fy Enw yw Duw, 'rwy'n trigo fry,

Py Nhrag'wyddoldeb yw fy Nhy.

2 Ond disgyn *rwyf i Fydoedd is,

Mae gennyf ar y Ddaear Lys ;

Yr Yspryd gostyngedig briw
Yw'r Drigfan bur wy'n hoffi hyrs^-.

Yr Enaid Isel wrth fy Ngair,
A'r Cystuddiedig a tywhair

;

Calonnau drylliog oil iachaf,

A Blinder Meddwl esmwythaf.

4 Am Bcchod pan ymdrechw'i a Dyn,
Gwaaf iddo wel'd ei ffiaidd Lun ;

'

Ond pe bai'm Llid yn mygu byth,

Fe soddei dan fy Nyrnod syth.

5 Dy nawddol Ras a f 'o gerllaw,
Rliag in' lewygu dan dy Law ;

Fel hyn bydd hyfryd gennyni ni

Am Ffordd dy dadol Gerydd di.

HYMN 40.

Dydd Gras a Gobaith.
1 "jV/fEWN Bywyd mae gwas'nacthu Duw>

-I-VJL Dydd Gras ac lechydwriaeth yw ;

Tra dalo'r Lamp i losgi ma's,
;.' Auvn gwaethaf ^l gsei Gras.
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2 Bywyd yw'r Awr a roddes ef

I ochel Uffern, ffoi i'r Nef

;

Dydd yw gall Pechaduriaid gwael
Fendithion i'w Heneidiau gael.

3 Y Byw fydd marw, hyn a wyr,
Y Meirw aeth i Angof Ihvyr ;

Fe ddarfu eu Cof a'u Synwyr hwy,
Ni adwaenant ac ni 'dwaemr mwy.

4 Eu Cas a'i Cariad ddarfu 'nawr,

A*a Malais gladdwyd yn y Llawr

;

Ni feddant Ran o'r Gwaith na'r Draul,

Nac o'r Trafierthon sy dan Haul.

5 Am h^Tiny'r hyn sydd yn fy Mryd,
Bid i mi wneud a'm Hegni gyd

;

Gan nad oes Dyfais Gwaith na'i Wedd^
Na Ffydd na Gobaith yn y Bedd.

,6 Nid oes Pardynau i ryddhau
Mewn Bedd, lle'r ydym ni'n nesau ;

Ond Ang-au a Thywyllwch du
Byth yno yn teyrnasu sy'.

HYMN 41.

Cj/Miojihad trilby Ffyddy nid triay Weiihredoedd ; neu V
Gyfraith yn condannioy Gras yn cyfiwwnhau.

1 i^FER yw Gobaith pob rhyw Ddyn,
Vy Adeiliocid ar ei Waith ei liun ;

Wrth Natur Calcn pavvb sy* ddrwg,
Ffrwyth pur, na Gweithred dda ni ddwg.

*

2 Yr luddew a'r Cenhedlig Ddyn.
A orfydd tewi yn gyttun,
Ac Eppil Adda oil bob Rhyw
Safantyn euogger bron Duw.

Yn ofer ymgais Dynol-ryw
Eu cyfiawnhau gan Gyfraith Duw,
Arg'oeddi achondemnio o hyd
Yw'r hyn ag all y Ddeddf i gyd.
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Pan gredom yn dy Enw gwiw ;

DerbjTi Cyfiawnder mae ein Ffydd
Sy'n cyfiawnhau'r Pechadur prudd.

HYMN 42.

Acigenhedliad.

1 "VTID Ffurfiau allanol o un Rhyw,
X^ Na dim Defodau a rees Duw,
Nac 'Wyllys Dyn na Gwaed, medd ef,

All godi Enaid fynu i'r Nef.

2 Ewyllys Duw, nid Dysg- na Thr'a's,

A'n crea yn Etifeddion Gras ;

Ein g-eni ar Ddelw Crist Mab Duw
Yn Ddynion newydd rasol Ryw.

3 Yr Ysbryd Glan, fel Gv/ynt o'r Nef,
Ar Feibion Cnawd anadla ef,

A newid yr hoU gnawdol Fr)'d,

A'r Dyn mewn dull o newydd dyd.

4 Ein Henaid pan fywhair yn wir,
A gwyd o Gwsg Marwolaeth hir j

Ac edrych wnawn ar Eethau'r Nef,
A moli Duw yn lion ein Lief

HYMN 43.

Crist ein Dotthineb^ Cyjiavinder, &c.

1 TV/TEWN T'w'llwch 'ry'm, a Chyflwr trist,

-LVA Hyd oni oleuerni gan Grist

;

Doethineb ddaw i wella'r Ball,

A'r T'w'llwch ymlid ffwrdd heb Ball.

2 Ein Henaid euog wylo mae,
Ne's gv.^el'd y Gwaed sy'n cyfiawnhau

;

Yna fe ddeffry ac a gan,
Tr Arghvydd'fy Nghyjiaionder glan.

o Ein Natur wedl ei Uygru mae,
pi Yspryd ef sy'n ei glanhau

;

D
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!Mae yn ei Waed fath Rinwedd faith

I olchi a maddeu ar uu Waith.

4 Mae lesu 'n gvvel'd y Caethlon prudd
Gan Satan mewn Cadwynau sydd ;

Y Carcharorion mae'n ryddhau,
A dryllio eu haiarnaidd lau.

5 Ni, Bryfed diborth, ynnot cawn
Gyfiawnder, Nerth a Doethder Dawn }

Ti, lesu, yw'n holl Gadernid ni,

Rho'wn ninnau'n hunain oil i ti.

HYMN 44.

Lla'wenydd jn y Nefam Bechaditr a edifarhao.

1 T>WY draetlia'r fath Lawenydd sy',

A Trwy'r holl Gynteddau'r Nefoedd fry,

Pan ddel Afradlon tu a Thref,

Pan aner un Etifedd Nef ?

2 Boddloni'n llawen v mae'r Tad,
Wel'd Ffrwyth ei fythol Gariad rhad ;

Y Mab yn lion a edrych' lawr
Ar Bwrcas ei Ddioddefaint mawr.

3 A hoffi gwel'd mae Yspryd Duw,
Yr Enaid marvv wnaeth e'n fyw ;

A Seinctiau ac Angylion glan,

Am Gynnydd Teyrnas Dduw a gan»

HYMN 45.

1" G'mynjydau.

1 f^ WYNFYD Eireidiau difalch sy'u
VJT Gwel'd pa mor wag a thlotted yn%
Trysorau o Ras cant yma'n wir,

A fry Goronau o Ogoniant pur.

2 Gwynfyd y C'lonnau drylUog sydd
Am Bechod yn galaru'n brudd ;

Gwaed Crist ddylifa drostynt hwy.
Balm yw iacha y dyfna'i Ghvy'.
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S Gwynfyd rhai aJdfwyn sy'n casau
Cynddaredd, Llid ac Ymladdfau ;

Daw a'u diogela, bydd o'li Plaid,

Yn erbjTi Gwyr trahaus wrtli Raid.

4 Gwynfyd y rhai'n sychedig yw
Am Ras ac am Gyfiawnder Daw;
Cant eu diwallu a'u porthi'n siwr,

A bywiol Fara a bywiol Ddw'r.

5 Gwynfyd y Trugarogion mwyn,
Sydd yn tosturio a chyd-ddwyn ;

Cant hwythau 'mhob Cyfyp-gder trist

'R un Cariad gan eu Harghvydd Crist.

6 Gwynfyd y C'lonnau pin- trwy Ras,
Sydd yn g^vrth'nebu Pechod cas ;

Cant weled g}'da Hoftder gwiw,
Y pur a'r difrycheui3'd Dduw.

7 Gwynfyd y Tangnefeddwyr glaa
Sy'n diffbdd Cynnydd Cynnen Dan

;

*Tifeddion gwynfyd gelwlr hwy,
A Phlant i Dduw, yr hyn sy' fwy.

8 Gwynfyd y rhal sy'n goddef Poen,
A gw'radwydd er wiwyn Crist yr Oen :

Cant orfoleddu'n Nuw trwy Ffydd,
Gogoniant Nef eu Gwobrw^y fydd.

HYMN 46.

Marvj I Bechod trvoy Groes Crist.

1 A AWN ni 'mlaen mewn Pechod cas
xJl Am fod dy Ras yn maddeu ?

Neu ail groeshoclio Crist ein lor,

Ac agor ei hoU Glwyfau ?

2 Na atto Duw, tra byddo Chwyth,
Na chlywer byth i'r rhei'ny,

Groeshoeliodd eu Pechodau un waitb,
Fyn'd eilwaith i'w cyfodi.
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3 Na fyddwn mwy I'n Chwantau'n p^ic.iii.

Can's Crist a'n f^wnaeth yn rhjddiou ;

A*!! Treiswyr hoeiiodd wrth ei Groes,
A rhydddid rhoes i'r C?.ethion.

^N

HYMN 47.

Crist yn an'iXiehdigi acyn ccel ci ^cru.

ID a'r Golygon marwal hyn
Y darfu'n -.vei'd yr lesu ;

Ond ci*edu. i'w Air ein Henaid mae,
A llawenbau a'i g-aru.

2 Ni's gwehvn ar y Ddaear hon
'Mo Wyneb lion ein Ceidwad ;

Etto'n Hyfrydwcii nl bob Cam
Yw meddwl am ei Gariad.

3 A phan y b'o'm yn profi'n wir
Ei Gariad pur oddi uchod,

Ein Henaid sydd yn ilawenhau,
A'r Nef sy'n dcchreu isod.

HYMN 48.

Jechydi-jriacth trvjy Ras.

1 TC^ IN Beiau, Arg-lwydd, llawcry'nt,

TLi A mawr oedd ein Dry^ioni g"ynl ;

Ynfyd ac ofer fu'n holl Fryd,

A'n Bywyd, Pecliod oedd i gyd.

2 Ond f ' Enaid mola'r Arglwydd b}i:h,

A char ei Euw tra b'o Chwyth,
Am droi dy Draed o'r Lhvybrau gau»

Sy'n dwyn i G'vvilydd, Poen a Gwae.

3 Nid trwy Weithredoedd da 'mo'r un,

A wnaeth ein Dwylaw ni ein hun,

Ond trwy Ras Diiw'iTgwaredu wna'd,
Amlhaodd i ni trwy Grist yn rbad.

4 Oddi wrth Drugaredd hael ein Duw,
Dechreuad ein iioll Obaith yw ;
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A'n Henald trwy y Dwfr a'r Gwa'd
Oddi wrth ei Bechod g^a's Lanhad.

5 Trwy Bwrcas Angeu Crist em Pen,

Yr hwn fu'n dioddef ar y Pren,

I 'nadlu daeth dy Yspryd di "

Ar Esgyrn sychion megis ni.

6 Byw 'ry'm i Dduw pan ein bywhaer

;

A thrwy Ras wedi'n cyfiawnhaer,

Ymddangos mewn Gog-oniant cawn,
A gwel'd y Tad mewn Heddwch 11awn.

HYMN 49.

Etholedlgaeth o Ben-argh-:yddlaeth ac yn rhydd.

1 TITELE'R Crochenydd, wele'r Clai,

VV Gwneud Llestri fel y mynno mae ;

Y fath yw Pen-arg'lwyddiaeth Duw,
A'i Arfaeth dros holl Ddynol-ryw.

2 On'd all y Gwelthydd Celfvdd call,

Wneud o'r un Teipyn Pridd heb Bftll

;

Ei Lestri fel mae am eu caeJ,

Rhai i Ddefnydd gwycli, rliai i Ddefnydd ofwacl '

3 On'd all ein Hargh\ydd mawr lieb Dra.
Roi'i Ras lie mynno, a'i 'W'ilys da

;

Sef dewis rhai i fyw o blith '

Eraill a fyddo 'n marw bvUi ?

4 Beth o's i ddangos 'j OfiKqu mse
Yn gado'i Amynedd hir barhau,
I oddef Dynion cyndyn syth,

Trwy bechu, sclio'a Distryw by lb :

5 Beth o's yw'n Meddv/l trugarhau,
O'i Ganad rhad, ac ethol rhai
O'r un colledig Ddynol-ryw,
A'u pur addasu i Deyrnas Dduw ?

6 A ddadiei Dyn yn erbyn Duv; ?

A d'wedyd, mal anghyMawn vw,

D 2 •

'

^
/ i
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'R hwn all a'i Air mewn Munud Awr
Droi'n Llwch g-an mil o Fydoedd mawr ?

7 Ond o's bydd i*r Gwir disg-lair hyn,
O f ' Enaid, ddallu'th Olwg- syn ;

Cais ufuddhau i'w Air trvvy Ffydd,
A disgwyl hyd y barnol Ddydd.

8 Yna 'i G)-fiawnder f eg-lurha,

A'r Byd ger bron, y Drwg a'r Da,
Cant adde'n lion, neu'n brudd eu Lief,

Ogoniant ei Gyfiawnder ef.

^F

HYMN 50.

Ffydd Bethau am\ieledig.

FYDD ydyw yr eglurafBrawf
O Bethau uwchlaw fy Ngolwg",

Trwy Gnawd a Riieswm treiddio mae
I'r nefol Olau amlwg,

2 Amseroedd pell a Phethau draw
Mae'n dd^vyn gerllaw i'w canfod ;

ril o Flynyddoedd c}"n ein Co',

Nc'vi Filcedd etto i ddj^bd.

1 Trwy Ffydd y gwyddom wneud o Dduw
A*i AiV yi* amryw Fydoedd ;

Ahrc^'tn yn ufudd aeth trwy Ff3^dd

I'r Gwleddydd nid adwaenodd.

-' \ mgais am Ddinas deg 'rocdd cf,

Gvvaith Dwy law gref drag'\v7ddol i

rfvdd er in' farw, rhydd sicrad,

Y sai'r Adcillad nefol.

HYMN 51.

Tooiar'i CrlH Vr Givan a*r Prcfcdig.

i r^ OFFAV/N yn llawen gyda Pharcli

V-y Am Ras ein Harcholieiriad ;

U'.i yw o Galon dyner iawn,
/CUawn 'Mysgaroedd Carlad.
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2 Cyd-deimlo mae a'n Natur wan,
'Fe wyr raor eg-wan ydyw ;

Gwyr beth yw Profedigaeth gref,

Can's teimlodd ef y cyfryw.

3 Ond diddrwg a difai o hyd «

Ein Prynwyr hyfryd safodd,

Wrth oddef tanllyd Saethau'r Fall,

Hyd Waed heb Ball gwrth'nebodd.

4 Yn Nyddiau'i egwan Gnawd 'r oedd ef
Yn tywallt Lief a Dagrau,

Cyd-deimlo etto mae, pan fo
Un Aelod iddo'n diodde'.

5 Ni ddiffydd Lyn fo'n ni5gu bytb,

Yn Fiiam fe'i chwyth yn hytrach ;

Y Gorsen ysig b)rth ni thyr,

Y gwan fe'u gyr yn gryfach.

6 Am hynny, yn cl Nertli a'i Nawdd,
Rhown ninnau'n hawdd ein Hyder

;

Cawn Waredigaetb gantbo fo,

Mewn Amser o Gyfyngder.

HYMN 52.

G^uahoddiad Crist i Bechaduriaid, neu Cstyngeiddrviydi

a Balchder.

,j 6 6 T>|EWCH attaf bawb, medd lesu Grist,

JL/ " Sy'n llwythog a Blinderog trist

;

•' Oddi wrth eich Poen i'ch hesmwythaf,
" A'ch dwyn i'm nefol Artre' wnaf.

2 ** Addfwyn ac isel ydwyf, dewch
•' Dysgwch genn'i, Gorphwysdra cewch ;

*' Ond Dig fcl Mor a rua ar hynt,
** A Balchder gwammal yw fel Gwynt.

3 ** Gwynfyd y Dyn a gym'ro'n f\v}-n
" Fy lau 1 arno, a hoffi ei dw\Ti,
" Fy lau S} dd esmwyth iawn i hwn,
" A'm Gras a ysgafnha ei Bwn."
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4 D}TTimimein, lesu, dd'od wr^ d'Arch,
Mewn Ffydd a Gobaith, Zel a Pharch,
Rhoi fynu i'th Law'n Hysprydoedd byw
I'w ffurfio a'u 'ffbrddi w'rth Air Daw.

HYMN 53.

Sancteiddrviydd a Grat.

1 T> OED i ni i'n Gwefusau
J3 A'n Bywyd draethu i'r Byd
Efengyl sanctaidd lesu
Y'm ni'n broffcsu o hyd

;

Disgleiried ein Gweithredoedd,
A'ii Rhinwedd o bob Rhyw,

I brofi yr Athrawiaeth,
Ei bod hi oil o Dduw.

2 Fel hyn y cawn ni oreu
Gyhoeddi maes ar lied

Anrhydedd ein lachawdwr,
Ger bron y rhai digred ;

Pan fyddo'r lachawdwriaeth
O'n mewn, a Theyrnas Gras,

Yn maeddu a darostwng
Holl Rym ein Pechod cas.

3 Mae*n rhaid i ni ymwadu
A Chnawd a Rheswm dall,

Cynfigen, Gwyn a Thrachwant,
A Balchder yn ddiball

;

Fei y b'o Gwir a Chariad,

Uniondeb, Sobrwydd llawn,

Yn profi ein Duwioldeb,
A'n Purdeb oddi fewn.

4 Gwir Gwefydd ddeil i fynu

Ein Hyspryd, tra b'om ni

Yn disg-wyl am y Gobaltii

Tra gwynfydedig fry

;

Sef, disglair YHaddangosiad
Ein Harglvvydd mawr o'r Nef-

A Ffydd a saif, g-an bwyso
Ar ei AdJewid ef.
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^^^ HYMN 54.

Ffjdd fyviiol a marviol ixiedi ei chasglu o amryv) Tsgry-

thyrau.

1 Tj' NEIDIAU ffol camsyniol sy*

JLi 'N breuddwydio am y Nefoedd fry,

A bostio'r Cyssiir maent yn gael,

Tra b'ont yn gaeth i'w Ciiwantau gwael*

2 Ein Bost a'n Tybiau'n ofer fydd,

O's oer a marw yw ein Ffydd ;

'Does dim ond bywiol Ffydd o'r Nen
A'n huna a Chritt ein byAviol Ben.

3 Ffydd a dry'r Galon fod yn dda,

A Ffydd trwy Gariad gweithio wna;
Ffydd ymlid pob gysuron gau,

A chodi'n Serch i'l* Nef y mae.

4 Ffydd sy'n gorchfygu'r Fail a'r Byd,
Ti'wy nefol Aliu ar bob Pryd

;

Hon ydyw'r Gras Gwrol gamp mawr,
A hvydda yn yr oiaf Awr.

5 Ffydd i Air Duw sy'n ufuddhau,
Fel yn eiRas ymddirlcd mae ;

Wrth faddeuo hyd, eiu grasol Dduw
Eiddigus o'i Sancteiderwydd yw.

6 Oddiwrth y Felldith o's rhyddha,
Ein Natur aifan fe'i glanha

;

Mub Duw ni ddaetli i'r Ddaeav las

Fod yn Weinidog Pecbod cas.

7 Ei Yspryd ef sy'n ein gianhau,
A selio'n Hedd a Duw y mae ;

Daetli lesu a'i lechydwriaeth rad
I ni fel hyn trwy Ddw'r a Gwa'd.

HYMN 55.

Nodau Plant DUW o alnry'iJ Ysgryth.uran.

1 T^EL Chwant Babanod am y Fion,
X 1 'mborthi a cbynhyddu ar hon

;

Am brofi'r 'Fengyl'y mae'r Saint,

Ac wrth y 'Fengylbyw y maent. >



46

2 Ell Calon gyd a Blys a g'eii*

Yn hoffi'r hyn adraetho'r Gair ;

Rhai garo'r Tad, eu caru wnant,
A'r Gwaith mae e'n g-asau, casaiit.

3 Nid holl Bleserau'r Byd na'i Fael
A'u gwna hwy'n gaeth i drachwant gwael,
Ni angliofiant ddim eu geni o Dduw,
Mewn Pecliod mwy ni feiddiant fyw.

4 Nid Gweniaeth Gwyrtrahaus na'u Gwg,
A'u dena'n draws i wneuthur Drwg ;

Ffyddfel Congcwerwr mawr y sydd
Ochor Duw yn cario'r Dydd.

5 Gras Duw fel Had dihvgr coeth
Sydd ynthynt yn teyrnasix'n ddoeth

;

'Gwyddorion nefolsydd yn gwa'rdd
Plant Duw rhag pechu yn anhardd.

6 NiJtrwy ddlm Ofnau caeth neu Gur,
Maentyn cyflawni'i 'Wyllys pur ;

Ond mewn Ffyddlondeb mawi* a Pharcli,

A Chariad gwnant ei felus Arch.

7 Bob Awr y c'*nt Ddyfodfa rwydd
At Dduw o fewn i'r Lien i'r Llwydd

;

Cant Nerth oddi yno i'w bywhau,
A g-vvir Lawenydd i barhau.

8 O ddedwydd 'Stad, a rhyfedd Fraint,

Gras Duw'n llifeirio aty Saint

!

Cael myn'd wrth Faingc eu Tad o'r Nef,

A gwei'd ei Wyneb hawddgar ef.

9 Dof finnen at dy Faingc, O Dad,

Gwna fi yn Blentyn it' trwy Rad ;

Disgynned Yspryd dy Fab di

1 dduwiol ffurilo Nghalon i.

10 Tye^allt dy Gariad yno ar lied,

Cryf ha Nghysuron i a'm Cred ;

Yna caf ddweud, Fy Nhad a'm Duw,
Heb ddim Amlieuaelh yn fy Myw.
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HYMN 56.

Tr Tsprydyn tystio ac yn selio.

1 T) A'M bydd i Biant y Brenin mawr
X Fyn'd yn alarus Ddyddiau'u Hoes ?

Ddiddanydd nefol tyr'd i lawr,

Arwyddion mwy o'th Gariad moes.

2 Ond trigo yn dy Saint 'rw}i; ti,

A'u selio'n Blant i Dduw y wnai

;

Gyrr ymaith fy Amheiiaeth i,

A dangos faddeu fy holl Fai.

3 Rho I'm Cydwybod eglurhad
O'i Rhan yng Ngwa'dfy Mhrynwr byw,

A thyslia gyd a Ng'halon i,

Fy mod i wedi ngeni o Dduw.

4 Yr Ernes wyt o'i Gai'iad 'fo

A'r Gwystl o Lawenydd Nef

;

Coloramen Duw, a'th Adenf\v}n,
A gaiff fy Hwyn yn iach i Dref.

HYMN 57.

Caracters, neu Envoau Crist wedi eu benthyccio oddi v.^rt}

Bethaii di-fyviyd yn yr Tsgrythyr.

1 "117RTH Draed y lesu i addoli dewch,
T Y Gwel'd Pethau rhyfedd yntho cewch ;

.

Rhy gul yw'r Byd i ddodi ma's
Ei Werth, ei Rin-.vedd ef, neu'i Ras.

Z Y Greadigaeth oil ni ry'

Ond llesg Gysgodau o'm Harglwydd cu :

Nid Natar all a'i Lliwiau'i hun
Byih roi ar led ei brydferth Lun.

J I Fara a Gwin, ai tebyg yw ? ^A Invn y poi'tliir f Enaid byw ;

'

Dy Gnawd a'th Wa'd, trwy ryfedd Rin,
Sy' iywiol Fara a nefol Win,
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4 Ai Pren yw ef ? Mae'r Byd yn rhad
Yn cael o'i Ddall ef lawn lachad

:

Y gwir Flaguryn goreu'i Ryw,
Gwreiddyna Hiliogaeth Dafyddyw.

5 Ai Rhosyn yw ? Nid Saron fwyn
Fath Ber-aroglau ddichon ddwyn ;

Neui'r Lili os cyfF 'lyba'i'm Ner,
Pob Glyn a fawl ei 'Roglau per.

6 Ai per Winwydden nefol yw ?

O'i Nodd y ffrwytha'r Cangh'aubyw:
Boed Undeb byth rhwng f ' Enaid trist,

Fel Cangen a'r Winwydden Crist.

7 Ai Pen yw ef ? Pob Aelod sydd
Yn caeloddi wrtho fywiol Fudd ;

Y Saint uwchben, ac yn y Byd,
Trwy'i Yspryd unwyd oil i gyd.

8 Ai Ffynnon yw ? I hon mi a*

I olchi Mhechod blin a'i Bla :

A'i Dyfroedd f ' Enaid a fywhair,
A'm Dillad brychion a lanhair.

^ .\i Tan yw ef ? Fe bura'm Drwg,
.'^nd Colled i'r gwir Aur ni ddwg

;

e eiste'i lawr fel Purwr glan,

I'i Draedy mathra'r Sored man.

jLv Ai Cr&igyw ef? Fe saifyn svlh,

2^i syfla Craig yr Oesoedd byth
;

Daw melus Ddw'r o honi ma's,

I'n cj^nnal trwyV Anialwcheras.

11 Ai Fforddyw ef ? Mae'ndwyn at Dduw,
MewnXeiniau Gwaed mae'r Llwybyr gwiw
Mewn Ffydd aZel mi a'i rhodia'n syn,

Ne's elwyf fry i Seion Fryn.

12 Ai H^ws yw ef ? I mewn mi af

;

Wele'r Porfeydd yn Wyrddon braf

;

Paradwys yw, nefolaid laii.

Neb ond y Defaid yno an'.
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13 Ai Cpngl-faen amcanwyd ef,

I ddjTiion weitliio arno'u Nei ?

Ar liwn sylfaenaf finneu'n by.

Kid ofnaf Lid Uffernol L u.

14 Ai Teml yw ? Addola'n brudd
Y Gallu a'r Mawredd ynlhi sydd ;

A thu a'i sanctaidd Le, dan Gofj

Ty Wynebpan weddiwyf trof.

15 Ai Seren yw ? Mae'n torri'i* Wawr
Trwy'r T'wyllwch a'i Oleuni mawr ;

Ei 'Goniant efyn amlwg- sydd,

Adwaena'i'r ddisglair Seren Ddydd.

15 Ai Haul yw ef ? Gras yw ei Byst ;

Cyfiawnder pur yw Gyrfa Crist

:

Pan ymddangoso, ymiid mae
Gymhylau'r Saint, a'u llawenhau, -

17 Am ddring-o 'rwyf uwch Wj-bren fiy,

Lie ni dda>y 'Stor'm na Th'w'lhvch'da
Yno mae fe'n datguddio'i liun,

Ac yn teyrnasu'n Dduw a Dyn.

18 Nid Dae'r, na Mor, na Haul, na Ser,

All ddwyn Cyff'lybiaeth Uawn o'm Ner
Ni's g-allwn draethii'i Degwch ef,

Ne's gwel'dei Wyneb yn y Nef.

HYMN 58.

Hiraeth u ainfoli C r i

s

t j-n %:tU.

1 A RGLWYDD, pan fwy'n myfyrio'n syn
±\. Ar dy Ddioddefaint tost cyn hyn,
A darllen, it' trwy'th Groes gwplau
Gyfreitliiau'm Lluniwr a'u mawrhau.

2 Pan welviy'th Waed orchfygu Grym
U.Tern, Angeu a Piiechd llyni

;

A'r Dyn fu farw droso'i yn fyw,
Mev. n mawredd ar orseddfaingc Duw.

F.
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3 Fy Yspryd pfwyd, a hedeg bydd,
Ya llawn o Dan ar Aden Ffydd

;

Dymunwn gyrraedd Nodau hy
Trag'wyddol Gerddi Gabriel fry.

4 Ond methu'n Ian a chwj-no 'rwy*,

eisiau'u Moes a'u Mesur hwy

;

A g-arfod cwympo a'm Can i lawr,

Ymhell islaw dy Gongcwcst mawr.

5 Ond fe ddaw'i* Amser, mae'n nesauj

Cawn ado'n ol y Pwysau Clai

;

Ein Cyrph difraw, a hedeg fry,

1 g-ana 'nghyd a'r nefol Lu.

HYMN 59.

Duv:igl Dristivch yn codi oddiwrth Ddi&ddejiadau CriS'

1 /^ CH fi ! a waedodd f » Arglwydd cu >

V-/ Ai marw fu fy Mrenin ?

A roes e'i sanctaidd Ben heb fri

Lawr drosof fi'r fath Bryfyn ?

2 Dy Gorph a laddwyd, lesu mad,
Ac yn ei Wa'd fe'i troched,

Wrth sefyll, Ddioddefwr gwiw,
I Ddlgter Duw'n agored

!

3 Ai am Bechodau mawr fy Oes
Bu ar y Groes yn diodde' ?

O rhyfedd Ras i Adyn brwnt,
A Ch£friad tu hwnt i Raddau

!

4 lawn gallsei'r Haul g-an D'w'livvch du
G'wilyddio fry'n y Nefo'dd,

Pan fu'r Creawdwr farw'i hun
Am Bechod Dyn a grcodd.

5 C'wilyddied f ' Wyneb i 'r un moddj
Wrth wel'd ei Ddioddefiadau ;

A'm Calon, Mawl tyvrallted hon,

A'm Llygaid chwerwon Ddagrau.
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Ond Dafnau o Dristwch byth ni thai

O'r Dyled amal s' arnaf ;

Fy hunan ymaith, rhof, O Dduw,
y cwbl y\v ag allaf.

HYMN 60.

Dyddyr Arglwyd^, neu Hyjryd^ch, nteivn Ordinhadat

1 f\ GROESAW Ddydd o Orphwysdra a Hedd,
V^ 'R aeth Crist o*r Bedd i fynu;
Fy Ng-halon sydd, a'm Llyg-aid hyn,

O'i weled yn llawenu.

2 Y Brenin mawr sydd yn nesau
I wledda'i Seintiau heddy'

;

Cawn eistedd yma a gwel'd ei Bryd,
Ei foil o hyd a'i garu.

3 Un Dydd, 3m wjr, melusach yw.
Lie byddo Duw yn dyfod,

Na myrdd o Ddyddiau i'w mwynliau
Mewn gwael Bleserau Pechod,

4 Fy Enaid mewn fath Hwyl a lion

Arhosai'n foddlon hollol,

1 ganu ac ymdreulio o hyd,
Ne's myn'd i'r Gwynfyd bythol.

HYMN 61.

M'wynhad GaiSTj neu JSyfrydwch mevin. Addoliad.

1 f\ 'M Meddwl dos Fyd gwag er dim,
V-/ Ar Waith fy Nuw gad lonydd im'

;

O Arglwydd, disgwyl wrthyt ti,

Ac am dy wel'd mae f ' Enaid i.

2 O'm me-wn yn d\vyTn mae nefol Dan
Yn ennyn mewn Dymuniad glan ;

Tyr'd, f ' anwyl lesu, oddi fry,

A'm Henaid p'ortha a'th Gariad cu.
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Ar dy Ddeheulaw'n Rhesau fry

;

Afonydd dy Hyfrydwch maen*
Yn llifo'n wastad heibio i'r rhai'n.

4 Am hyn g-wna Frys, dan wenu'n lion,

A hilia Fwrdd dy Ras ger bron :

Rho Brawf o'th sanctaidd Air a'i Rin,
A'm Calon llonna a riefoi Win.

6 Bendig-aid lesu, rnelus yw
Dy Wleddau per i'n Henaid byw I

Erioed ni cha'dd Angylion flas

O'th Gariad trwy achubol Ras.

6 Henffych, Tmmanuel, }Tiot cawn
Og-oniant Duw'n llewyrehu'n Uawn :

Ti yw'r disgleiriaf, teccaf Un,
A weiodd Angel nac un Dyn.

HVMN 62.

Gvirthgiliad a DychKuellad, neu Antoadal'wch ein Cariai^

1 T>AHAM mae Ngbalon i mor bell

JL Oddivvrth fy Nuw, pa Gyfaill gwell?

Mwy o'm Meddyliau pa'm na bydd.

Daw, gyda thi y Nos a'r Dydd I

2 Pa ham y gwibia*m Nwydau gwael I

Pa le mae'r fath Felusdra i gael,

Ag y ge's i yn y Mwynhad
O honot ti a'th Gariad rhad ?

3 Pan fyddo f ' Enaid gwah yn cae!

Rhyw newyd Brawf o'th Gariad hael i

Rhyfygu mae fy Nghalon gas,

Na choUaf fyth o'r oyfryw flas.

>t Olid cyn el heibio awr i gyd.

Daw rhyw Abwydoii gan y Bjd,
1 dynifr Bias a'rDymmer hon,

A llygru fy Niddanwch Hon.
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5 Teganau Natur teg eu Pryd,
A'u Swynion hudol sydd o hyd
Yn gwthio mewn i'm Calon ffol,

A thaftu'm Ceidwad mw^n o'm Col.

6 Yna'r wy'n blino f ' Enakl trlst,

Edifarhau im' adael Crist;

O na chadwaswn gyd a'ni Ffrynd,

A'i nadael o'm Serchiadau fyn'd.

7 Llawenydd Pechod droes yn Boen,
Mewn Gofid soddais yn ddi-hoen ;

Ond, f ' anwyl Arglwydd, eilwaith ddaw
A Chysiu" i mi maes o laW.

S At f ' Enaid davf^'n ddisymmwth syn,

A Rhwymau Cariad teg fe'u tyn ;

Tosturi yn ei Wyneb fydd,

Ac yn ei Law im' Bardwn rbydd.

9 Ys truan wyf, mawr oedd fy Mai,
Grwydro ar ol Pleserau gau ;

Byth wrth dy Groes yn rhwyra y bwy',
Cyn colH'r Olwg arnat mwy.

10 Gwnewch Frys fy Nyddiau i gyrchu'r Nod,
i mi gael gorphwys byth a bod
Ar ganol Bwynt fy Enaid byw,
Dwy-fron fy Mhrynwr mwyn a'lu Duw.

HYMN 63.

Tr Olivg Dduw a Christ jt? / Nefoedd,

1 'T'YR'D nefoi G'lommen oddi fry,

A A ch'od ni ar d' Adenydd cu ;

Esgyn a dwg ni fynu'n grwn,
Uchlaw boll Bethau'r Bywyd bwn.

"2 Tu hwnt i'r Wybren isaf hon,
Lie try trag'wyddol Oesau lion ;

l^le mae Pleserau pur di-lyth,
A Frwythau i wledda'r Enaid byth.

e2
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3 O am gael Golwg hoff o'r Wlad,
A Gorsedd ein trag-'wyddol Dad,
Lle'r eiste'n Prynwr mawr ei Fri,

Mewn Ccrph cyficlyb i'n Cyrph ni.

4 Y Saint o'i gylch addoli maen',
A lioU Lu'r Nef a blyg o'i flaen

;

y Duw'n Uewyrchu'i maes trwy'r Dyn,
Ei bur Og-oniant ar bob un.

5 0> mawr Ddigrifwch yno gair.
Pan g-anant eu Telynau Aur,
Ac eistedd ar bob nefol Fryn,
A datg-an Gwaith eu Duw'cyn hyn !

6 Pa bryd daw'r Dydd, fy anwyl Dduw,
Caf finneu esgyn yno i fyw

;

Sefyll a phlygu yn eu plith,

Gwcl'd, moli a charuf' Arglwydd bytli.

HYMN 64.

Achroyr/iad o Fariveidd dra neu Ddiogi ysprydal.

1 "p A'M f Enaid wyt yn diofalhau ?

X Dihun o'th Gwsg" a'th Syrthni'n glau ;

*D oes neb a chanddo gymmaint Gwaith,
Na dina mor hurt na hwyr-drwm chwaith.

2 Y Morgrug bach am 'chydig Beth,
I.kfuriant, poenant yn ddi-feth ;

A ni s'am ennill Teyrnas Dduw,
O mor €Sgeiilus 'ry'm yn byw !

S Ond er e4n rowyn y saif y Byd,
A'r Ser a dry o ddeutu o hyd ;

I'n cadw daw'r angylaidd Lu,
Yn iloa dan hedeg oddi fry.

4 Ni, dros ba rai daeth Crist o'r Nef,

Ac am ein Lies llafuriodd ef,

Mor ddiofal y'm am gael Sicrad

CVr Goron brynodd ef »'i Wa'd.
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5 A gawn nl fod mor swrth a gwan,
O Arghvydd, bvtli heb weithio'n Rhan ?

Tyr'd G'iommen Duw o'th nefol Fryn,
Gwresoga di'r Callonnau hyn.

6 A*n Hyspryd swrth a fywiocca,
A'n Henaid codi fynu a wna

;

Ag Edyn sei'ch, a Dwylaw Ffydd,
Hedwn a chawn y Gamp a'r Dydd.

HYMN 65.

Anadlu ar olyr Yspryd Glan, neu Ddeifyjiad am
Wrescgrnxydd nieixin Crefydd,

l.npYR'D Yspryd Gl?n, Colommen Ne',
A A holl Bwerau'r Bywyd ;

Ac ennyn Fflam o'th Gariad clau
Yn ein Calonnau oerllyd.

2 Gwcl jTTia'n Serch a'n Hymgais, mae
Ar ol Teganau bydol

;

Methu mae'n Henaid dyfii o hyd,
I gjTraedd Gwynfyd nefol.

3 Ein Can sy'n ffurfiol ac yn wan,
Ymgodi i'r Ian ni's gallwn ;

Oer yn ein Genau yw Mawl ein Duw,
A marwaidd yw'n Defosiwn.

4 O Arglwydd cu, a gawn ni fod

By-th mewn fath Nychdod Ene'd ?

Mor brin ein cariad attat ti,

A'th Eiddo i ni helaethed.

5 Tyr'd Yspryd Glan, Colommen Ne',
A'th holl Bwerau bywiog ;

Tann Gariad Crist ar lied o'n mewn,

'

Ni 'ddohv'n Dduw'n fwy gwresog.

HYMN ^&.

Cartad i DDUW.
WYNFYD y Galon bur lie mae
Grasusau yn teyrnasu ;

Cariad yw'r pennaf o'r rhai hyn.

A Chaiiad sy'n euuerthu.

G
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2 G\vybodaeth, och ! ni thai hi ddim,
Nac Ofan llym na Doniau

;

Er ymladd, Pechod bia'r Dydd,
O's Cariadfydd yn eisiau.

3 Cariad a wna i*n Traed ni wau,
Ac ufuddhau heb ballu

;

Y Diaflaid credu a chrynu wnan'
Ond ni all Satan g^aru.

4 Hwn ydyw'r Gras, yn fyw a fydd
Pan ddarffo Ffydd a Gobaith ;

A hwn a dery'r peraidd Dant
Yng- Ng-wlad Gogoniant eilwaith,

5 C3m i ni ado'r priddlvd Dy
(Y Babell sy' ar Ogwydd)

Adenydd Cariad sy'n ein dwyn
I wcl'd Gwen fwyn ein Harglwydd.

HYMN er.

Byrdra a ^hruenVr Byviyd hvin. %,

1 T7 IN Dyddiau, och, sy*n fyrrion iawn,
XLi O Flinder a Thrueni'n Uawn ;

'Chydig a drwg,* medd Abra'm gynt, *Gen.

A'r Patriarch wydde'n dda eu Hynt. [47. 9.

2 Rhyw Derfyn cul o Amser yw,
• A ro'w'd i Ddynion yma i fyw ;

A Phoen a Phechod red o hyd,

Trwy'r trugain Mlwydd a deg i gyd,

3 O's drwg a 'chydig rhaid ich' fod,

Fy Nyddiau rhedwch ar y Rhod

;

Munudau o Bechod, Dyddiau o Wae,
Ni's gellwch hedeg yn rhy glau.

4 Par'toed Duw*r Cariad f ' Enaid cu,

A galwed hwn i'r Nefoedd fry

;

Mae lechydwriaeth yno heb Drai,

A phur Ogoniaiit i barhau.
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HYMN 68.

Gol-tiig ar DJDUWyn ein maiurhau i*r JByd.

i T 'R Meusydd nefol fry lie rhed
A Y Dyfroedd bywiol pur ar led,

Dyinunei f Enaid hedeg 'nawr,

Ond Pechod sy'n ei wasgu i lawr.

2 Dy werthfawr Waed. anwylaf Grist,

All dynnu'm hoU Euogrwydd trist j

A thithau G'lommen nefol fwyn,
All ar d'Adenydd yiio'm dwyn.

3 Pe g-allwn esgyn fynu I'r Ne',
A gwel'd Gog-oniant Uawn y Lie ;

Mor fach mor wael y fyddei'r Byd
A'i Bethau yn fy nghyfri' g-yd.

4 Un Olwgar fy Nuw a wnai
Deyrnasoedd Byd ddiflannu'n glau ;

A Dynion hwythau'n darfod fydd>

Fel Can\v)4l drenga ganol Dydd.

5 Ymladd ac ymlid allent hwy,
Eu Swn ni styriwn i ddim mwy
Na Dalen wan jti siglo ar Bren,
Pan f 'ai Taranau yn rhuo uehben.

6 Y Brenin mawr, Duw oil yn oil,

Gad wel'd dy Wyneb teg heb Goll ;

A'm holl Bwerau seinia' i ma's
D'anfeidrol Fawredd di a'th Ras.

HYMN 69.

Gogoniant a Gtasym Mherson Crist.

1 TC' Y Enaid deffro, a'm Tafod can,

X Arddechog Glod i'r Arglwydd glSn :

Hosanna i'r trag'wyddol Dduw,
Ei Gariad ef diderfyn y\v.

2 Yng Ngwjmeb Crist llewyrcha i ma*i
Y Ddeiw deccaf oU o'i Ras ;
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Gwnaeth Duw ym Mherson lesu g-l'iti

Waith mawr, tu hwnt i ddim o'r bla'n.

3 Y Ddaear faith, a'r ehang For,
Sy'n dat^n Gwaith ein cadarn lor

;

A'th fawr Ogoniant welir fry,

Yn ddisglair ym mhob Scren sy*.

4 Gnd yn Edrychiad lesu cawn
WeVd holl Ogoniant Duw yn llawn j

Disgleirdeb hoff ei Wyneb ef
LlewjTcha'n fwy na holl Lu'r Nef.

5 Gras, mae fe'n Destun peraidd braf

;

Wrth Enw'r lesu llawenhaf

:

Angylion sefwch ar y Swn ;

O'r Nef i'r Ddae'r datseiniwch hwn.

6 O na allwn fyw i fyn'd i'r Lie,

Cawn wei'd ei Wyneb hawddgar e' ;

Yno'i holl Degwcb eglorhair,

A'i foli wnant a'r Delyn aur.

HYMN 70.

Cariadi*r Creaduriaidyn beryglus.

1 TV/T OR wag yw pob Peth sy'n y Byd !

JLVjL Twyllodrus yw'r Peth tecca'i Bryd
Ym mhob rhyw Bleser Gwenwyn sydd,

Ac ym mhob melus Faglau cudd.

2 Y Peth disgleiriaf dan y Nef,

Rhyw Lewyrch gau a ddyry ef

;

Ofnwn fod Perygl yn resau,

O's Pleser fyddwn yn fwynhau.

3 Y Pethau anwylafo'n Mwynhad,
Ein Fryns agosaf a'n Cyd-wa'd,
Sy'n rhannu ein Cariad, Camwedd y\r,

A gado ond banner hwn i Dduw.

4 Anwyldra Serch Creadur sy*

Yn gweithio yn ein Cnawd mor gry*

;
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Ar hwn y rlied ein Calon ffol,

Ni's gallwn chwaith ei galw'n oL

5 Dy Degwch, f'anwyl Brynwr wyd,
I'm Henaidf'o'n drag'wyddol Fvryd ;

A Gras adynno'm Serch ig;j'd,

O bob Creadur sy'n y Byd.

HYMN n.

Presennoldeb DUW sydd Oleuni ine'von Tyviyllvich,

1 Tf'FYNNON fy holl Lawenydd yw
X? Fy Arglwydd Dduw yn ddlau

^

Gogoniant fy holl Ddyddiau clir,

A Chysur fy Nosweithiau.

2 Mewn T'wyllwch, o's ymddengys e\
Mae Ngwawr yn dechreu torri ;

Efe yw'm siriol Seren Ddydd,
A'm Haul os bydd yn codi.

3 Y Nef o'm cylch disgleirio bydd,
A Llewyrch dedwydd goleu ;

Pan dd'wetto Crist mai'mHeiddowfo,
A minrueu'n Eiddo ynte.

4 Fy En aid am ymadael mae,
Wrth glywed Geiriau'i Gariad ;

A hedeg fynu i'r Nef mewn Hw'yl,
I 'mwasgu a'm hanwyl Geidwad.

5 Heb ofni'r Fall nac Angeu mwy.
Mi dorrwn trwy bob Gelyn ;

Adenydd Cariad, Breichiau Ffydd,
A'm dygei'n benrhydd trwyddyn*.

HYMN 72.

DUW, Gogoniant a Dyffynfa Seion.

1 r^HAPPUSEglwj^s, sanctaiddLe,
V-/ Maingc Gras dy Brynwr, Brenin Ne' i

Dy Ian gynteddau ei Drigfan yw,
Ti wyt ddaearol Lys ein Duw,



60

2 Cedvrn yw'th Furlau, *run nl syrth,
Rhyfelwyr nefol geidw'th Byrth ;

Ni syfla'th Sail, sefydlog yw,
A'r Gyng-or doeth a ChariadDuw.

3 D' Elyniod, ofer yw eu Bryd,
Yn erbyn d'Oi-sedd tery eu Llid,

Fel tonnau'r Mor cynddeiriog* caeth,
Sy'n euro a Marw ar y Traeth.

4 Ein Henaid m\vy yn Selon trig",

Heb ofni'r Fall na Rhufain ddig"

;

Mae'i Freichiau cylch ei dedw)-dd Dir,
Fel Amddiffynfa o Bres yn wir.

5 Duw yWeill Haul a'nTarian gref,

Mewn Munud tywallt y mae ef
O newydd arnom Belydr Gras :

A'i Fawl ddatseiniwn ninnau 'ma's.

HYMN 73.

^olygiad ar y Nefyn gianeuthur Ajigeuyn esmti'yiit.

1 TV/rAE Gwlado Wynfyd pur heb Haint
-LVa Byth, yno y teyrnasa'r Saint;

Lie nid oes tywyll Nos, ond Dydd,
A Phleser heb ddim Blinder sydd.

2 Mae'i yno yn dragwyddol Haf,
Ni wiwabyth o'i Blodeu braf

:

Ond Angeu fel M6r cul y sy*

Khyngom a'r Wlad nefolaidd fry.

3 Yr Ochr hwnt i Angeu a'r Bedd,
Mae Meusydd gwyrddon hai'dd eu Gwedd i

I Israel felly Canaan fu,

I'wgwel'd tu draw'r lorddonen ddu.

4 Ond Dynion sy'n ddigalon, gwn, -

I groesiT Cul-for cyA'ng hwn ;

Ar Geulan Angeu maent mewn Br£\r,

Yn ofiH morio drwvddo draw.
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5 O am Israel Ffydd 1 ymlld iTwrdd

Y cul Arnheuon sy'n ein cwrdd ;

A g-allu gwel'd a Golwg glir

Drigfanuau dedwydd Canaan Dir.

6 Fel Moses g3-nt pe dring-em ni,

A gwel'd y Wlad a'i hansawdd hi ;

Nid oer Lifeiriaint Angeu caeth

A.'n tarfei'n ol oddiwrth y Traeth.

HYMN 74.

Amheuon yn cael eu gv:asgoru, neu Laxvenjdd
ysprydolyn casl ei doycnivslyd.

1 TV/TEDDYLIAU pruddion ymaith ewch,
J-VX Bryd hyn gadewck fi'n Uonydd ;

Fy Nbafcd orfoledda yn Nuw,
A hyfryd yw'm Lkwenydd.

2 Daeth Ofn a Th'w'lhvch droso'i'n Hen,
Soddwyd ly Mhen a Dagrau,

Ne's dyfod Pelydr Gras i'm cwrdd,
I yrru fiwrdd fy Ofnau.

3 O pa Lftwenydd nefol syn
A brofais yn fy Yspryd,

Pan dd'wedodd Crist mai' Eiddo o'wn i.

4 Nid gwiw i'r Temtiv/r dorrl'm Heddj
Dwyn fy Ngorfoledd ymaith ;

Un Wen o'th Wyneb, lesu cu,

Ddwg gysur i mi eilwaith.

HYMN 75.

Llaivenydd trcg' luyddol ac ysprydol, ?ieu Okvg
''•^ynfydedig o Crist.

2 r\DDIWRTHYT ti fy Nuw, a'm Rbarr,
v^ Y cwyd Llawerydd f ' Enaid gwun ;

A rlied tu hwnt i'r Wybren fry,
:^\.'- li(,il grcuedig Fydoedd sv''
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2 Gorfolecld duwlol f ' Enaid fydd
Yn drech na Braw yr Angeu prudd ;

Caf ado'n ol Farwoldeb gwan,
A ffoi o Lwch y Bedd i'r Ian.

3 Vv lie teyrnasa'r lesu cu,

Ym maith Eitbafoedd Nefoeddfrj-,

Caf dreulio trag'wyddoldeb hir

Mewn Pleser a Chlodforedd pur.

4 Mil miloedd o Flynyddau caf
Wel'd a rhyfeddu'th Degwchbraf;
Ac Oesoedd didrangc eu parhad
Y caf glodfori'th Gailad rliad.

5 Fob Gwen o'th eiddo, lesu mwj-n,
Anv/yldeb r.ev/ydd fyddyR dd\v}-n ;

A miloedd o Elesei-f.u a dardd
O'r Prawfo'thhoU Rasusau hardd.

6 Tyr'd, fy anwylyd, bed ar Frys,

Dwg' f ' Enaid 'fynu i'th ddcdwydd Lys
Can's biysio raae iy Enaid byw
Am wel'd fy Mhrynwr mwyn a'm Duw

HYMN 75.

Y Rhyftl crist' «g^c/.

1 "^^TAC ofna, f'Enaid, fynu co'd,

iAI Am danat Arfau'r *Fengyldod
Dos tu a*r nefcl Byrth ymla'u,

Lle*r aeth dy Gapten lesu glaii.

2 Ufiern a Phechod a^th wrthsai*,

Ond maeddodd Crist y cyfryw rai ;

Ac wrth y Groes fe'il hoelicdd hwy,
Gorchfygu'r Saint ni«s gallant mvry-

3 Beth er bod T'wysog UfTern dtlu

Yn rhuo a Hidlo 'nawr mor gry* ?

Trag'wvddol Rwymau a'uceidw *lawrj

I danlly'd Bydevv'r Fagddu fawr.
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4 Er bod dychwantau o'th fewnmor fyw,

Eu Hymirech ola' am Fyw/d yw ;

Caiif Arfau hollalliioj Ras
Ddim strio^th lioll Uecliodau ccs.

5 Am liynny, f' Enaid, pwysa'n hy,

Ymlaen tua Phorth y Netoedd fry :

Mae yno Hedd a Gwynfjd hael,

A Gwisg-oedd hardd i orchfygwyr gael.

6 Caf yno wisgo Coron wlw,
A g-orfoledda yng Ng-ras fy Naw ;

A moli wna'r "holl neibl Lu
F'Arweinydd g'og'oaeddus fry.

HYMN 77.

G'Viaredigaetk a Chaclvjriaeth oddiiarth Elynion

ysprydo I

.

1 1^ CYFOD 'fynu,f'Enaidbyw,
V-^ A g-orfoledda yn dy Dduw

;

Fy Nhafod defFro, a seinia 'ma's
Ar led ei og-oneddus Ras.

3 Fy ng-hodi o Bydew Pechod wnaeth,
A Phyrth agored Uffern ^aetli

;

Sicraodd fy sefyllfa'n well
Nag- oedd cyn i mi gwympo 'mhell.

3 Rhoes Freicliiau 'i fvthol Gariad d.ui

Fy Enald llesg- blinedig' g-wan ;

Ac fry ar Graig- yr Oesoedd gref
Fy Nliraed rhag* llithro osododd ef

4 Din as fy Nedwydd Drigfan i,

A Muriau Gras amgylchwyd hi

;

Ac lechydwriaeth cadarn gre'

Fel Caer i gadw'r sanctaidd Le.

5 Gall Satan chwythu'i Falais Uym,
A*i Luoedd ruo a'u holl Rym :

Trugarcdd Duw a'm celdw o'r Nef,
Ac ettvl ei n-^-'ri '-^ '-r
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6 O cyfod fynu, f ' Enaid byv/,

A'm Tafod can Fawl hoffi'th Dduw,
A seinia Haleliiia 'nawr,
I'm Prynwr mwyn a'm Brenin mawr.

HYMN rs.

Dlgonedd Fardrj?i.

1 p AHAM mae'ch Gwedd, Plant gweinion Duw,
A Yn g-wisg'o'r fath alariis Liw ?

Pa Amheaon sy'n gvvanliau eich Ffydd,
A meithrin eich Anobaith prudd I

2 Pa beth er bod eich Beiau'n Liu,

, Amlach na Ser y Nefoedd fry,

Ac yn dyrehafii fynu o'r Llawr
I'r Nefoedd fel Myhyddoedd mawr ?

3 Beth 'tal'ch Euogrwydd, yr un Pryd,
Yn chwyddo, o ran ei Led a'i Hyd,
Til hwnt i'r Greadig-aeth fawr,

A'i Sail iTior bell ag- UfFern Lawr ?

4 . Wele yma For \m llifo 'ma's

fytbol anmieied^^' Ras,
A Ffrydiau Gwaed ein Piynwr Crist

1 foddi'n hoU Eaogrwydd trist.

5 Cvfodi a soddi'r Bryniau wnaeth,
'Does Terfyn iddo ef na Thraeth ;

Pe chwHiem ein Pechodau mwy,
Ni's gellir cael 'mo honj-nt hwy.

6 Bendithiwn Dduw a'i ryfedd Ras,

Sy'n claddii'n holl Bschodau cas ;

A Gwaed yr Oen sy'n chwyddo'n Lli',

Goruwch ein Beiau a'n Tybiau ni.

HYMN 79.

lechy'dHuriaeth.

1 /^ 'R lechydwriaeth fawr yng Nghrist,

\J Swn m'elus hyfryd yw i'm Clust

;

Biilm crs'f i'm Chvyfau o'bob Rhyw,
A clitrdial ira' rhag Ofnau rvr.



65

2 Mewn Bedd o Bechod gorwedd bu
Ein Henaid wrth Ddrws Urteni ddu,

Ond codi'r y'm trwy Ras ein Duw
I weled nefol Ddydd a byw.

S Aed Svvn \t lechydwrlaeth fawr
O ddcutu'r Ddaear faith \\\ awr ;

A bocd i'r Nef a'i Lluoedd llou

Gyfbdi ea Llc-i" i seinio hon.

o

HYMN 80.

Gogojiiant Crist ymy Ncfaedd.

R fatli Lavvenydd sy'n y Ne*
Gag'oniaut Lie J ahofa !

Pan fyddo'r lesu'n tannu 'ma's

Ei ddlsglaii' R.as i'r eitlia'.

2 Mawrhydi, Cariad, Parch a Hedd
Fydd yii ei Wedd yn g-wena ;

A'r holl Lu disg-lair ar bob Llaw
Yn isel draw'n ymgrynimu.

5 A'u haur Deyrnwialen plyg" i lawi-

I'w Enw Kiawr D'wysogion
;

A llawenlia'r holl nefol Fro
Ei wel'd e*'n ^wis^o'r Goron. -

4 Ei foU Archang-vllon fvdd
Trwy'r holl Heclydd nefol,

A rhoi Anrhydedd a MawrhaU
Lawr wrth ei Dra*d brenhinol.

5 Y tirion Draed, bendi^ed y'nt,

Fu'r Hoelion gynt yn dorri

;

Ar Orscdd ddisglair sefyll raaent,

A'r holl Saint yn addoli.

C Ei anv,yl Sen, arddcrchog Ddull,
Fu'r Drain yn crchyil g-hvyfo,

Wcle'r Gug-onia:it mawr y sy'
0*i amg-ylcli fry*n diss-leirio.

t2
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7 Hwn ydyw'r dyrchafedig- Ddyn,
Hcb wel'd, y*m ni*n addoli';

Pan ga-flTom arno Olwg- lawn,
Rliajorach cawn ei g-aru.

8 Ar^lwydd, mae'n Henaid oil ar Dan
" Wrth wel'd dy Drigflm ddedwydd,
A'n Genau a'th fawl mewn hyfryd Gan,

Eiii Duw ni a'li Gwaredydd.

9 Wrth wel'd trwy Ffydd yr Olwg hon,
Mae yn ein Galon Hiraeth

Ymado o«r Corph, a myn'd o hyd,
Mewn Cerbyd tanllyd } maith.

HYMN 81.

-BUW Oil ac yn OIL

1 Tf y Nuw, fy Nerth, a*m Bywyd i,

jL Rhoes arnat ti fy Ng-ogiud ;

Can's oil yn oil wyt im', 5 Dduw,
Ni's gaiiaf fyw pe'm gedyd.

2 Dy ddiaglair Wedd all lawenhau
Fy Mhabell Glai mewn Trailed ;

Mae'i'n Nefoedd lie bech di, fy Nuw,
Ac UfJhrn yw hi hebod.

3 Cariadus Wenaii^th Wyneb gwlw,
Mor hawddgrar yw y rhei'ny !

Nefoedd yw gorphwys yn dy Gol,

'Does Fan dedwyddol hebddi.

4 Dedwyddwch yr Angylion fry

O honot sy' yn tarddu,

Wrth eiste' cy'lch gorseddfa'th Ras,
A chael Cynideithas lesu.

J Ni allel Iioli D elynau'r Ne*
Byth wTicud y Lie yn ncfol,

Pe Daw 'madawai'n anad neb,
^' ' guddio'i Wyneb firiol.
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6 Nl rydd y NeFna'i* D4aear lm%
*Rwy*n sicir, dJim BoddlonrwydJ

Na dafn o wlr Lawenydd heb
Dy Bresennoldeb Arglwydd,

7 Tydi yw'r Mor o Garlad rhwydd.
Lie mae Boddlonrwydd dibaid;

Tro-gylch fy holl Serchiadau wyt,
A Chanol-b-vvv-nt fy Enaid.

8 Awyddus y\v fy Yspryd i,

Diiw, attat ti aiii diKvad ;

Ond O mor belled wyf er hyn ;

O lesu tynn fi altad.

HYMN 82.

D-'fodiad at Orseddfaingc Gras trivy Gyfryngivr.

1 TAEWCH, codwn fynu i'r Nef uwchbeu
X-/ Yii llawen ein Hedrychiad*;
Gan wenu g-wel'd ein Tad mewn Hedd,
Yn eiste' ar Orsedd Cariad.

2 Hon unwaith fu'n Eisteddfa Llid,

A Ftiammiau aethlyd dyfal

;

Ein Duw bryd hyn Tau yssol oedd,
A'i Enw ydoedd Dial.

3 Ond gwaed y lesu, g-werthfawi* yw,
Dros Orsedd Duw taenellwyd ;

Tawelodd hyn ei ddigllon Wedd,
A'r Llid 3-n Hedd dychwelwyd.

4 'Nawr g-alUvn blygu wi'th Draed yr Ion,

Anturio 'n eon atto
;

'Does un Cenibiad yn y Lie
A thanllyd Gledde'n rhwystro.

Heddychol Byrth dedwyddvvch Nef,
Gan ei Fab ef ag'orwyd ;

Dyrchafvvn Fawl ai'n Uafur Don,
Hyd Orsedd Ion heb Arswyd.

J
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6 Diolcli ddengmil o Weithiau 'nawr,

Ddadleuwr mawr it' fyddo ;

A Chlod i'r bythol Dad unwedd.
Am droi'i Ddig-llonedd heibio.

HYMN 83.

Bf=a3 a Marti} gyd a D vw yn bresennol.

1 VrrS gallaf, Arglwydd, oddef
-L^ Dy Absennoldeb di

;

Pe byddei i ti ymado
Darfyddei Mywyd i

;

Fy Ng-halon boed yn was tad
Yn ag-os at fy Nuw,

A thithau'm Daw bydd agos
I'm Calon tra fvvy'i byw.

? Ni aned 'mo'no i'l' Ddaear,
Na Phechod Sorod sal,

Ni's g':d]af' fyw ar Foddion
ISIor ddi-brls ac mor wa'I

;

Er hyn dymunwa aros
Fy Nhad a'i Amser cf,

A disgwyl mewn Amynedd
Ryw ennyd am y Nef.

o Yna, fy anwyl Avg-lwydd,
Pan fvddwy'n g-ado'r Byd,

Gad i'm' roi f ' Enald fynu
I'tli Frelchiau ar hyn o brrd;

A Gwenau ar fy Wyneb
A Heddwch dan {\ Mron,

Yn royn'd lieb Fraw nac Ofnau
Trwy DdyiJVyn An^cu'n lion.

HYMN 84.

Tr Ti^rythurau sanctaidd.

M mliob rhyw Drallod blin y bwyf,^Y ifchcdes^ at fy Nuw yr wyf

;

Dim Gobaith mewn un Lie ni Chaij',

Ond yn ei 'sgrifenedig Air.
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2 Yn Llyfyr Gras fv nefol Dad,
'Rwy'n cael i'm Blinder esmwytliHd ;

Gwe'l'd 'rw'i mhob Dalen iddo mron
Wyneb a Llais fy Mhrynwr ilon.

3 Hwn ydyw'r Maes, ond chwiiio'n iavi'ii

Y GwePthf-^wr Berl ciiddiedig cawn
;

Mae fe'n Farslandwr du\yiol ddoeth
A bryno'r cyfryw Berlyn coeth.

4 O hwn daw sanctaidd Ddw'p i ma's,
I ddiffodd Syched Pechod cas

;

Yma t}'f Pren Gwybodaeth 11awn,
Heb Berygl yntho o's bwytawn.

5 HwTi yw Datguddiad Duv/ ei hun,
Uwch Rheswm dall a S}Tiwyr Dyn;
F' Arweinydd i'r Wlad nefol fiy,

Trwy'r Byd y G1)ti wylofus du.

6 O ! boed i'th Air, alluog" Dduw,
Gyfeirio 'Nhraed i tra fwy'i byw,
Rbag troi o'r Brif-ffordd ddedwydd fvvyn

Ar dy Ddeheulaw sydd i'm dwyn. .

HYMN 8j.

7" Gyfraith a*r Efengyl yn cael eu gxvahaniaethu.

1 TTDDEDDF sy'n erchi, a dweud beth yw
'A Ein Dyledswyddau ni i'n Duw ;

Ond 'Fengyl ddengy-s in' pa le

Cawn Nerth i wneud ei 'Wyllys e*.

2 Y Ddeddf Datguddiad i ni ddwg-
O'n Llyg-redd a'n Calonnau drwg- ;

*Does ond y 'Fengyd ddweud lie mae
Gras i'n pardyno a'n glanhau.

3 Cyhoedda'r Ddeddf Felldithion maith
Yn erbyn Dyn q's cwymp unwaitli

;

Ond yn y 'Fengyl Cri'st y sy'
Yw maddeu'n holl Euogrwydd du.
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4 Na chais, fy Enald, dynnu'n hwy
Fywyd G'r Ddeddf, na Chysur mwy ;

I'r 'Feng-yl rhcd am Obaith gwiw ;

Y Dyn a gredo hwn fydd byw.

HYMN 86.

Gallu'r Efengyl.

1 TTWN ydyw'r Gair o Gariad mawr,
XA O'r Nef aiifonwyd i ni iawr j

Jehofa ddengi^s yma i ma's
Beth all ei hoilailuo^- P^as.

2 Ffordd ga's Doethlncb Duvv' ei hun,
I wella anhw-j-l Enaid Dyn ;

Yr unig Falm rhinweddol y\v,
I i\vyr iachau Cwymp Dynolryw.

5 Yr 'Fengyl elrcli i'r Meirw fyw,
A hwythea glywant Lais Mab Duw :

Yr Esgyru svchion a fywhair,

A tiioddi*r Galon Garreg wnair.

4 Lle*r oedd y Fall a Th*w'll\vch mawr,
Rhy*r «Fengyl Olau nefol 'na^.Yr ;

Rheoli'n Chwantau raa'i a'i Grym,
A dofi Llid Erlidwyr llym.

5 Bwystfilod, Llewod (wedi troen*)

A wisgant Natur fwyn yr Oen ;

A Phiant y Byd rhyfeddii wnant,

A'r Cyfaewidiad a gasant.

6 Fy Enaid inneu troer trwy Ras,

a' chroesaw Wawd y Byd a'i Gas ;

Mae'r Gair yn addaw Noddfa im*,

Oddi wrth eu Llid cynddeiriog llym.

A
HYMN 87.

Esamplau Crist a'i Saint.

DS;NYDD Ffydd yn awrpc cawr,

Tufewn i'-- Lieu chedeg wnawn,
I wcl'd y Saint morllawen sy'

Mevvn Gwynfyd a Gogoniant fry.
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2 Fel ninneu buontyn y Byd,
Yn wylo*n bruddion lawer prytl ;

Ymdrechu'n g-aled iawn a Grym
Amheuon, Othau, a Pliecliod Uym.

3 Gofynwn iddynt hwy yn brudd,

P'odd darfu iddynt g-aiio'r Dydd

;

Hwy oil attebent, mai trwy Boen,
A Gwaed y croeshoeliedig Oen.

4 Bilyn'sar.t Gamrau'u Harglwydd Crist

Trwy Glod ac Anghlod Trailed trist

;

Profedigaethau o bob Rhyw,
Ne's myn'd i'r Wlad addawodd Duw.

5 Trag'wyddol Glod i'r lesu glan,

Rhol lum yn Batrwn wnath o'n bla'n ;

A'r Cwmmwl mawr o Dystion maith,
Fel Ser i'n tyv/ys ar ein Taith.

HYMN 88.

Ffyddyp.^ Nghrist ein Habenh.

1 "M"!!) Gv.-aedyr hoU 'Nifelliaid gwar
X>l A laddwyd ar Allorau,

A ro'i i Gydvv'} bod euog Hedd, -

Neu 'i Llygredd a olchasra.

2 Ond Crist, Oen Duw, dileu mae'n Ian

Ein Pechod a'n Hanwiredd ;

Rhagorach Abcrthna hw\T;t-h\vy,

A Gwaed sy' fwy ei Rinwedd.

3 Fy Ffydd fyn ddodi'i Llaw yn hy,

Ar Ben y lesu grasol,

Tra b'\\7'n cyfadde' mai ar led

O'i flaen yn edifeiriol.

4 Fy Enaid edrych 'nol y mae
Ar Groes a Beichia'u'm Harglwydd,

Mewn Gobaith cadarn iddofo
Ddwyn yno fy Euogrwydd,
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5 Gan gredu'r y*m 5^l ilawenhau,
I Dduw bellhau y Felldith ;

A moli'r Oen am golli 'i Wa'd,
I ddwyn Rhyddhad a Bendith.

HYMN 89.

Ctiaiud ac Tspryd.

1 TJ HWNG Cnawd ac Yspryd Rhyfel fydd,
Xv Tra b'om mewn 'Stad o Brofiad prudd

;

Cap g-enn'i'r Pechod ynof mae
Ond gwneud yr wy'i'r kyn wy'i'n gasau,

2 'Nawr griddfan 'rwyfa chwyno'n brudd^
O's Pechod yn g-orchfygu fydd ;

A chanu 'rwyf a Ilawenhau,
Can's Gras drachefn gorchfygu mae.

3 Y T'w»llwcli a'r Gcleuni sydd
Mewn Ymdrechhydy perflfaith Ddydd

;

Ac ytnladd bydd y Dw'r a'r Tan,

4 Mae'r Cnawd a'r Yspryd y-r unwedd,
Yu blino ac yn torrl'm Hedd ;

Olid caf rol fynu'm raarwol Chwyth,
Ac yna (^erfydd Pechod byth.

HYMN GO.

Golivg tr\\>y Ddrych ac Wjneb yn Wyneh.
1 pTENESTRI 'th Ras eu caru \vnaf,

^JL Trwy'r rhai y gwela'i f ' Arglwydd;
A Hiraeth cwrdcl a'th Wyneb gwych,
Heb rhyngom Ddrych yn ebrwydd.

2 Ac O na ddeuai'r happus Ddydd,
I droi fy Ffydd yn Olwg !

Cawn wel'd fy Mhrynwr fry yn Nhre'^

Yng Ngolau'r Ne'n fwy amlwg.

3 F* Anwylydbrysia, ymaithtyn
Y Dyddiau hyn o Attaliad;

Yna fy'Enaid i gaifffod

I e-vd vn Glod a Chariad.
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HYMN 91.

Eunan-gyjiaHx'nder yn annigonol.

I tt*£-^ ALARWYR, p'le,medd f ArglwyckVcair,

VJT " S) 'n g-wrando a chrynu wrth fy Nghair ?

** Mewn T'w'llwch du sy'n rhodio'r Dydd ?

*' Rhowch yn fy Euw eich Cred a'ch Ffydd.

Z " Nl all eich Dyledswyddau llawn
" Roiam y Pechodlleiaf iawn ;

*' i:Y Wisg- all Nattur barottoi
" Ni chuddia'ch Gwarth er ynddl 'mdroi

3 '< Rhy fyrr yw'r Gwely all Nattur drin
** I esmwythau Cydwybod fiin

;

*' At fy Nghyfiawnder trowch gael byw ;

*' Cysur a Hedd yw rhodd Mab Duw.

4 '* Chwy-chwi sy'n cynnu Tan heb les

** I dwymo'ch Enaid oer di-wres :

*« Rhodiwch wrth Olau'ch Tan eich hun^
*« A'ch devvis Wrychion tywyll y'n'.

HYMN 92.

Achroyniad o Anffrixsythlondeb^ Awviybodaeth.^

a Serchiadau heb eu sancteiddio.
-'

1 TTIR ddisgwyl, Arglwydd, y bum i

Xx Dan beraidd Sain d'Efengyldi!
Ond etto'm Ffydd mor wan y cair,

A'm gwir Wy'bodaeth yn dy Air.

2 I'th Dy 'rwy'n tramwy ys lawer Dydd,
A gwiando'n fynych yn ddi-fudd

:

Mor lleied Rhan o'th Air bob tro,

Wy'n allu gadwyn fy Ngho*.

Fy Nuw, a'm Hollalluog cu,
Mor lleied y'th adwaenir di

Wrth Farnau'th Wialen (gyfiawn Waith) .

Nac wrth Fendithion d'Orsedd chwaith,

*Ei>ay I. 10, 11. %Esay xxviii. 20.

G
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4 Oer iawn yw'm Cariad i, a gwan ;

Esg-eulus wyf yn byn o Ran
;

Fy Ngobaith a'm Serchiadau sy'

'N anaml am y Nefoedd fry.

5 Duw mawr ! cyfranna'th Nertb a'th Ddawnj
I beri i'th Air gael Llwyddiant Ua'wn

;

Datguddia'tb lechydwriaetb Ion,

I'm Henaid i yng- Ngwaed yr O'n.

6 Cyf'rwydda Nbraedi'r Ffordd y sy'

Yn arwain i'r Llawenydd fry ;

Gwybodaeth yno o hyd amlha,
A Cbariad oeri byth ni wna.

HYMN 93.

Ein Hargl'Viydd lesu wrth ei Fwrdd ei Ihlk.

1 f^ OF o Farwolaeth Crist ein Duw
V> A ddeffry Fawl pob Enaid byw ;

Arlwyo 'i Fwrdd wnaeth Brenin Nef,
Bendithio'r Bwyd, a chanodd ef

o
.. Gwynfyd 'fwytao'r Bara hwn,
Ond llawer mv/y dedwyddach, gAvn,

Oedd ef. O Dduw, a blygei 'i Ben,
Gan bwyso ar dy Fynwes weu.

^ 'R un Pleser hofTa brofwn ni

Trwy Ffydda'lh Ddisgybl anwyl di,

Wrth eiste* a phwysoar dy Fron,
A g'wlcddagyd *4 tbi yn lion.

1 Yma tnae Brenin Nef yn awr,
O'i ddisglair Lys yn disgj-n 'lawt

;

'- Dewcb Ffryns, medd ef, bwytewch yn iawn,
"Ac yfwch lechydwriaeth lawn.

'. (I Fy Nghnawd sydd P^'wyd ac Eli pur,

^' Balm i'cb Doluriau oU'a'ch Cur;
" A'v Ffrydiau ihwydd o Bardwn rhad
' Ddyliiudd o Wytrseunau 'Ngwa'd.'*
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6 Hosanna 1 Grist a'i Gariad had.
Am y fath Wledd y'm yma'ti g-aci

;

Etto mae'n porthi 'i Seintiau fry,

A gwell Bendithion nl nyni.

7 Tyr'd anwyl ogoneddus Ddydd,
Vddwyn i'r Nef ein Henaid pnidd,
Lie ni raid wrUi Gysg-odau mwy,
Ond cawn y Sylwedd hebddynt hwy.

HYMN 94.

1 "C'E fydd rhyw g-anu peraldd,

X? Ryw foreu ddydd a ddaw,
Os gwelir rhai mor llesgaidd,

Yn jach yr ochr draw,
Ein tannau fydd yn dynion,
Ai swn am Galfari,
Oh ! rhyfedd fath ryfeddod ;

Ai dymma 'r lie rw}^.

2 Ryfeddii 'r \m fa 'n dioddef,

Gynt ar Galfaria fryun ;

Rhyfeddu iddo wisgo.
Am dano *r natur hyn ;

Rhyfeddu iddo ein hethol,

blith miloedd yn y byd ;

1 g-ael mwyiihau 'n drag'wyddol.

Rhyfeddu 'r un am cadwodd.
Pan oedd Gelynion g:d ;

Rhyfeddu 'r llaw am daliodd.
Pan 06 'nt bron g-wneud fy mriid
Rliyfeddu grym y cai'iad,

Atrai mor gyndyn gas,

Rhyfeddu ar ryfeddu

;

O anchwiliadwy Ras.

HYMN 95.

CRY, Cry, ywllygredd liavvMi.

O'm mewnfel'lki,
"^ n iienwi 'm Calon afit-n ddu :
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Gwyn fyd a welal 'r ddedwydd awr,
I mi g-ael gorucliafiaelh glan,

Ar fawr a man drwy 'r Brenhin mawr.

C:y, cry, yw'r Brenhin sy'n rhyfela on Ui,

Oi daen ni saif iin arfog" lu ;

Mi bwysaf ar ei alluog- fraic!)

;

Mae 'n abl cynnal eiddil gwan,
I dd'od ir Ian, o dan ei iiuch.

Clau, clau, el gariad heb g-yfnewid ffiae,

'Run ddoe a beddyw yn parhau,
O dragwyddoldeb" daeth e'n lii

;

Mae 'n g-adarn iawn fe bara byth,
Ir Nefol nyih eift'ef a ni.

HYMN 96.

DAETH, daeth, Celdwad i waredu 'r caeth,

Plant Angau 'n g-wbl rydd a wnaeth ;

Darl^u i Breswylyddmawr y Berths
Gofio trueinied is y nenn ;

A sigo pen y ddraig' ai ncrth.

Cwir gwir fe ddarfu 'n gwympo'n Adda^n g-iir,

Yn g-aeth i dragwyddoldeb hir ;

Ond diolch bythfe g'afwyd brawd,
'Rhwn a gymmerodd ein DeddfXe ;

Fe unodd e an natur dlawd.

Caed caed craig" gref im rhoddi ar fy nhraed,

Y (Ibrdd yn rl.ydd i mi fe wnaed ;

P'am suddai i anobaith mwy,
Jilae Noddfa yn barod oes yn wij",

A Chordial clir i fendio 'm clwy.

'Nawr 'nawr mae crocsaw i bechaduriuid mav,

Gael tynnu beichiau trwm i lawr ;

Agorwjd ffynnon werthfawr ddrud,
I olchi 'r Ethiop du yn \yyn ;

Eydd canu nm hyn pan losgo'r Byd.
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1 r^ WYNFYD na welwn bechod,
vJT Bob munud yn fwy g"wan ;

A gras yn ei orchfygii,

Na chodo byth ir lann ;

Doed saethau 'r nefoedd arno,

I'w glwyfo yn fwy bob dydd
;

Nes imi gael or diwedd;
Oii rwymau fyn'd yn rliydd ;

2 O, Dal fi dal fi, ronjoi

;

Mewn Byd sy 'n Ilawn o ddrwg*,

Dod nenh i'lh gywir ddilyn ;

Er gwaetha 'r Ddraig ai g\vg

;

Mae miloedd }ni sychedu,
Am gael fy Enaid gwan ;

Ar bwys ^y anwyl Geidwad,
'Rwy 'n meddwl dod ir Ian.

3 Im henaid bydd yn noddfa,
A Chraiggadarna ei sail,

Y coll yn Adda 'r cynta,

Gwna i fvnu yn Adda 'r ail,

Tynn ymaith ddelw pechod,
Ai wreiddiau o bob rhyw ;

Ag adnewydda f Enaid,
1th tTafr wertlifawr \vi\v.

4 Gwiryw fe ddarfa 'n gwympc,
'Ddiwrth Bduw yn Eden bell

;

Ond diolch yn dragywydd.
Am y Cylamod gwell

;

Mae y tilerau yn sowndiacii,
Ai sylfaen ary Graig.
Ni eholiir deiliaid Iesv,
Er gwaetha Hid y Bcira^g,

Rym ni yma 'n canii gronyn,
Rai troiaa an Telyn fach ';

.

Yn uwchfe swnie ein tanneu,
Os down ni adreu 'n jich,
0,s gweiir aifyw-foreu.
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Yn Ian iicb bechod cas,

Yn beraidd ni dJIolchwn,
Am y Cyfammod Griis.

PIYMN 98.

1 T17RTH dy borth rwy fi yii luaitio,W Gan bledio dy addewid wiw,
Tyred Ai-glwydd Im bendithio,

Myfi yr anheilynga yn fyw
;

Y 'th air y sy yn galw yn gu ;

'

Y llwythog- ar blinderog lu.
i

2 Ar dy addev.'id g-wna I mi bvvvso. 1

Ffydd i greda heb ballu byth I

Dymma 'r fann 'r gvvan fynd atto ;
I

Cadarn noddfa cadarn nyth,
Plediai 'n gry haeddiant cu

j

Yr un fu ur Galfaria fry,

HYMN 99.
;

Gras ivedi ainlhau.
\

1 'VTID oes muniid bach o'm by\v3'd,
;

X^ Na fuvjst, Arglwydd, i mi'n dda,
^

Ti'm g\varcd?.istfil o weithiau, i

Yma ac accw, rhag ^Iww bla;
|

Fe'm haciiubwyd, &c."
i

Am it' ssrvll ofy mhlaid.

^. Deng mil lawn o gyfyngderau,
Aco rwydau cytrwys fwy, -1

Fu gan satan i fy maglu, ;

Cwymp'swn inneu iddynt hwy \

Ti dy himan, &c.

-Oedd a'ra daliodd i i'r Ian. , ,

-]

3 ML dtieddais gant o weltKJau ';

O ochr fy ngelynvon cas
"i

Gwell oedvd geniiyf goUi'r frwydr,
j

Naff oedd gip.nnyf gario'r maes ,>

.

;j

Ti'm liach'.iKiist, .&c. 'i

Vi\Xi o'wn inneu'n myn'd i'r tan
;;;
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4 'Rwyt ti'n drech na'm calon galed,

'Rwjt ti'n drech na'm pechod cas ;

Ti wnai 'm hanwyl chwant a minneu,
Pryd J mynnost, gwympo i maes ;

Croesa mhechod, &c.

Croesa'r peth wyfam fwynhau.

5 Dy ddoethineb, a dy allu,

Sydd yn abl torri lawr,
D'rysu, mwrddro, a newynu
'R pennaf un o'm melau mawr;

Gwna i mi ganu, &c.
Congc'rwyd g-elyn fwy n^'r byd.

c

HYMN 100.

Tr Ar^lviydd yvify Nerth.

YMMER, lesu, fi fel ydwyf,
Fyth ni alla'i fod yn well

;

Dy allu di a'm g-wna i 'n agos,

Fy ewyllys i y\v myn'd ymhell

;

Yn dy glwyfau, Sec.

Bydda'i'n unig fyth yn iach.

2 Mi ddiffygiais deithio crasdir,

Dyrus amal, wrthyf fy hun,
Ac mi fethais a chongcwero
O'm gelynion lleiaf un

;

Mae dy enw, &c.
Yn abl rhoddi'r cryfa i ffoi.

3 Gwaed dy groes sy'n codi i fynu
*R eiddil yn gongcwerwr mawr,

•G'waed dy groes sydd yn darostwng
. Cewri'cedyrn fyrdd i lawr

J

, Gacd im' deimlo, &.c,

\A ^e| q Galfaria fryn.

' 1 r-Vy yw dy eiruui ar y groesbren,
Geiyian gwerthfawr, geiriau drud>
•vyyw'^r fijlaf ieia' o.honynt,
N^^^'ra hoH ddylcdswyddau i gyds
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Edrychaf yno, &c.
Yno mae fy nerth a ngryra.

Clywed dy riddfannaa chwerwon,
Wnaiffi'm henaid lawenhau,

Teimlo'th gariad wna'm g-elyuion

Cynddeirioccaf Iwfrhau

;

Boed fy nhrigfan, &c.
Hyfryd ar Galfaria fryn.

HYMN 101.

1 "C'E'M llyngcwyd i fynu mewn syndod i gyd,
X Wrth feddwl am ang-eu lachawdwr y byd ;

Trysorau o gariad, trysorau o ras,

Na fedr angylion eu mesur hwy maes.

2 O henffych ddirgelion ! anfeidrol eu rhyw !

A ddaeth i'r goieuni trwy glwyfau f}^ Nuw ;

Ni fydd trag^'wyddoldeb ddim jormod ei hun,
i chwilio dyfaderoedd ^y Arghvydd yii ddyn,

Ysprydoedd rai cyfiawn ddihang-odd o'r byd,

A liyn sy'n difyrru eu hunain o hyd,
Gan edrych i'r orsedd ddisg-lcirwen o'u blaen,

A diblu fyth eilwaith ac eilwaitli eu can.

4 Eu can sydd am g-ariad yn gwared y byd.

Am andeb angylion a seintiau yng-hyd ;

Am ddoniau'r Messia, am faithder ei loes,

Ac am anfeidroldeb hoU bwrcas y groes.

f. " Y nerth, a'r gogoniant, a'r gallu, a'r clod,^
*' Fo'r hwn sydd yr awrhon a'r hwn sydd erloed ;

**rr Alpha, Omega, i'r Drindod yn un,
*• Tr Oen a fa farw tros bechod y dyn.

6 ** *Does neb ar y ddaear, ni ddaw, ac ni fu
" Yn deihvng i dderbyn yr enw ond ti

;

" Ti brynaisi y cwbl, li a'u rhoddaist yn rhad,

•'Ti a'u prynaist a'thfywyd, li a'u prynaist a'Ui

."waed."
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HYMN 102.

Gweddi.

1 T> YCirvVEL, Arglwydd, i'th orphwysfa,

JL/ Pa'm y cuddi dy wynebpryd ?

Pwy hyfVydwcli gaift" y rhei'ny

Sy'n dy g-ani yn y byd ?

Posii a gofid o'r boreu-ddydd,

Du, cymhylog", byd yr hwyr,
Rbyw g-ystuddiau yn cyttuno

'2T Uyn i'm dig-aloni'n llwyr.

2 Colli'th g-ariad y\v pob colled,

Coili'tJi heddwch yw pob gwae,
Fyth ni alla'i heb di g-wmp'ni
Ond och'neidio a Uwfrhau :

Tyr'd gan hynny tros fynyddau,
Tyr'd trwy 'fonydd, tyr'd trwy dan,

Dere, Arglwydd, etto atta'i

Fel y Daethost ti o'r blaen.

3 Do, mi haeddais fil o vveithiau

I ti ddelio a mi'n llyn,

Darfu'ai calon dy ddiystyru
Eilwaitb, 'nol it' faddeu hyn ;

Na roed d'Yspryd fi i fynu,

Er mai fy haeddiant cyfiawn yw ;

Delia a mi fel pechadur,
Dangos dy huiian megis Duw,

4 Ti'm Gofleidiaist yn dy freichiau,

Minneu es at eilnnod cas,

Yno curodd fy ngelynion,

Heb fy arbed, ar fy ngras ;

Yn y llwcb 'rwy'ii awr yn dyfod,

Ac yn gorwedd wrth y bedd,

Maildeu, madden, yw fy ngweddi,
Gad im' etto wel'd dy wedd.

HYMN 103.

Gvieddi.

ARGLWYDD, danfon dy leferydd

Heddyw yn ei rwy3g a*i rynrf.

Dangos fod dy lais yn gryfach
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Nag all d\T» wrthsefyll ddim ;

Cerdcl ymlaen, nefol dan,

CymiTier yma feddiant glan.

2 Tyred allan yn dy arfau,

balasau teg" y ne',

Achub bwrcas dy ddioddefaint.

Mi ddistrywir onide

;

Mawr yw'r Hid sy'n y byd,
I g-ongcwero'm henaid drud.

3 'Rwyf yn,credu na's dioddefais^,

Ar y groesbren, farwol glwy%
Tros ryw rai nad o'et yn garu,
Nac yn 'nabed o honynt h-vyy

»

Y mae brad dinaccad,

Yma 'iiawr i werth dy waed.

4 Dere bellach, dere'n ebrwydd,
Ac anacUa'r gwyntoedd cry',

Sydd yn nerthu'r pererinion
1 wynebu g'lynion hy ;

Yn gwneud grym satan lym,
Mewn munudyn fyn'd j^n ddim.

D

HYMN 104.

Z.liuyddiant yr EfengyL

ERE, lesu, i'r ardaloedd,

Lie teyrnasa tywyll nos,

Na'd fod rban o'r byd heb wybod
Am dy chwerw angeu loes ;

Pa'm bydd poen addfwyn Oen,
Am dano yn eitha'r byd heb son.

Aed i'r dv/yrain a'r gorllewin,

Aed i eitha'r India draw,
i fod hoelion dur cadarnaf
Yn ei draed ac yn ei law ;

Doed yn^hy<i eitha'r byd,

1 wel'd tegvvch d'wynebpryd.
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3 Doed paganiald yn eu t'wyllwch,

Doed y negroes dua'u lliw ;

Doed addolwyr yr eilunod,

Weled tegwcli lesu'n Duw;
Doed pob un, yn ,gyUui>,

Mewn i wleddoedd wedi eu trin.

4 O darfydded Canaaneaid,
Mwy i drigo yn y wlad,

Naddoed syllaf bach o enau
Neb end am rinweddau'th waed

;

Deued Uu, heb ddim rhi',

Fyth i ^anu am Galfai'i.

HYMN 105.

Givaed y Grots yn erbyn Ojn.

1 "^ITEL, ymgysura 'nawr,W Fy enaid eiddil gwan,
Sy'n cwrddid bob yr awr
A rhwystrau ymhob man ;

Mae Duw o'm ty, caf cyu bo hir

AVel'd iy meiau yn colli'tir, &c.

2 Ni cliollwyd gwaed y groes
Erioed am ddim. i'r llawr,

Ddioddefwyd angeu Ices,

Heb ryw ddibenion mawr ;

A thynia oedd ei amcan ef,

I'm dwyn o'r byd i deyrnas nef, &c.

3 Ffoed euogrwydd beliach fT'.vrdd,

Doed heddv/ch yn ei le,

Ac naddoed ofnau I'm cwrdd.
Dim ond awelon ne'

;

Pwrcas y gwaed anfeidrol ddnid,
Rho hy-i yn fuan i mi gyd. Sec.

4 Na'd i ml gam mwy
O'rpechod drwg ei ryw,

Y peciiod voddodd glwy'
I Mhrynwr a iy Nuw !

Na'd i mi garu dim end ti,

D'r ddae'r i eitha'r nefoedd fry, I-.':.
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HYMN 106.

1 "fTTEL, f'enaid, g'orfoledda mv.7,
VV Tr'o f ' Arglwydd mawr yn i)duw,
Mae'r gair a dd'vvedo yn llawer nivvy

Na phechod o imrhyw.

2 Tan bob cystuddiau fwy a mwy,
Rhuadau cnawd a byd,

Mae digon nerth mewn marwol glwy',

I'w briwo oil ynghyd.

3 Awdwr y cariad sy'n parhaii,

Na welir fyth o'l fath,

Sydd ddigon abl iy rhyddhau,
O bob rhyw garchar caeth.

4, 'Does gennyfmwy ond Duw yn Dad,
Yn erbyn pob rhyw wae

;

"Does gennyf ond ei gariad rhad,

Yn sylfaen i barhau.

HYMN 107.

1 Q AITH o weithiau, ol a gwrtho!,O Tofrais dy orch'mynion glSn,

Saith adduned fawr a wnaethum
I ymgadw rhag y tan ;

Yn y dyfnder ce's i gynitaf

Wel'd dy wridog wyneb gwyn,
Oni biisai fflam euogrwydd
Ddaethwn fyth i Sion fryn.

2 Fe wnaeth pechod, fe wnaeth uffern,

Fe wnaeth tywylhvch dudew'r nos,
Im' roi naid trwy ddyledswyddau
Meirwon, llesg, at waed dy grqes ;

Ar fin uffern ce's i 'r nefoedd,
Ac yn angeu ce's i fyw,

Yn nharanau mynydd Sinai

Gyntaf de's i gwrdd a'm Duw,
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Mellt a tharan, mwg a chenllysg,

Oedd euogrwydd i mi'r pryd,

De's i wei'd maddeuant pechod,
Fil o weithiau yn fwy na'r byd ;

Gwnaf, mi gofia'r oriau hynny,
Oriau fy mhriodas y'n*,

Pan ddaeth Creuwr nef a daear
At bechadur gwaelaf un,

HYMN 108.

Giueddi.

TYRED, Arglwydd, i'r anialwch
Yma buost ti o'r blaen,

Arwain bererin llesg difedr

A dy golofn niwl a than ;

Dal fy yspryd sy'n Uewygii
Gan ryw ofnau o bob man,

Yn dy allu'r wyf yn gadarn,
Hebost ti nid wyfondgwan.

Wrth dy orsedd bydd fy nhrigfan,

A dy orsedd unig yw,
Od oes dim tu yma i angeu,
Wna fy enaid marw'n fyw

;

Pechod, gofid, ac euogrwydd,
O bob nattur, o bob gradd,

Syched am gael teimlo'th heddwch,'
Sydd yr awr hon bron fy Uadd.

O drugaredd pen Calfaria

!

Sydd yn Uawer lied na'r byd !
_

Yma'n unig mae fy ngobaith,
Sefyll mewn anfeidrol lid

;

'Rwy'n ymwadu oil a fedda'i,

Ac yn addef fedda'i ddim ;

lesu ei hunan yw fy haeddiant,
.Xesu ei hunan yw fy ngrym.

HYMN 109.

FE-gan 'tifeddion gras
Yn beraidd maes o law,

Wrth wel'd yn boddi'r Aipht,
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A hwytlisu'r ochr draw;
Fy enaid 'bed i ben y bryn,
I wel'd y congcwestrhyfedd hyn.

2 Yn uchel fry ar fr}Ti,

Rhwng" daear gron a nef,
Holl rwysg Gehenna fawr

A'i grym orcbfygodd ef

;

Tan boelion diir, gcddefodd ghvy'.
Pa fodd ymfirestia uiiern mwy.

> \Ve\, daccw'r ffordd yn rhydd,
Agorwyd hi o bob'tu,

O ddyfnder daear las,

I uchder nefoedd fry !

O dring, O dring, fy enaid mvry !

Mae nerth i'w gael mewn dwyfolgh\7'

4 Wei, deuwn yn y blaen,

Fe gwympodd ofnau mawr
Ar y gelynion hy,
Oedd am ein cael ni lawr

:

Fe gawd y d} dd, mi glywa'r nen
"li canu'r congcnest ar y pren/

^F

HYMN 110.

^f-i/t'.j^n d'v^y?i ein Beichiau.

E rowd arno bwys euogrwydd.
Pwys na's gall ei ddal 'mo ddyOj

Cosp pechodau myrdd o ddynion,
Heb un pechod ynddo ei bun ;

Do, fe'i gwisgwyd a chystuddiau,

Ffrwyth fy meiau fawr a man,
Fel cawn inneu, wael bechadur,

Aflan, euog, fed yn Ian.

2 Ac yn nyfnder gi'ym ei boenau.
Tan eVg> dion angeu loes,

Fe weddiodd am faddeuant.

Madden i mi, ar
3
groes ;

^e afoiicidiodd f ' enaid aflan

Rhwng y ddaear fawr a'r nen,
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bo, fe ngharodd, ac fe nghofiodd.

Tan yr hoelion ar y pren.

anfeidrol berffaith gariad

!

Cariad na's g-all dawn na gras,

Dynion, na'r ang-ylion pennaf,

Fyth yn hollol ddodi maes ;

Cariad fydd yn sylfaen gadai'n,

O bob anthem yn y nef,

Seintiau ac angyUon dra-phlith

Ganant am ei gariad ef.

Ac ni fydd 'mo drag-'wyddoldeb
Ddim yn ormod, er ei hyd,

1 ddatguddio hen ddyfnderoedd
Cariad lesu maes i gyd ;

Holl rinwiddau maith ei glwyfau,
Poenau'r hoeUon meinion llym,

A wna oesoedd i fyai'd heibio,

Etto keb eu gwel'd end dim.

HYMN 111.

ONA ba'i cystuddiau f ' Arglwydd,
Yn fy nghalon i gael He,

Pob rhyv/ loes a phob rtiyw ddolur,
Pob rhyw fflangell gafodd e',

Fel b'ai mhechod, &c.
Ildio'r dydd a myn'd i maes.

Ti dy hunan yno'n Frenin,
Ti dy hunan yno'n Dduw,

Dy eiriau dy hunan yno'n uchaf,

Dy eiriau gwerthfawiioccaf ryw
Ti wnai felly, &c.
Bydew dfi yn deral Ian.

Yno gwaa dy drigfan hyfiyd,

. 'Trig-fan croeslioeliedigOen,
Ac na cbilia maes odd! yno,

. Tra f 'o ana'l yn y fti-oeu,

P-bag i'ra peehod, &c.
FAaidd geisio d'od yu ol.
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HYMN 112.

1 Tl/T AE dydd at ddydd yn d'od i ben
J.VX A'm taith drafferthus is y nen,
Fe ddirwyn amser at y nod,

Ac yno mliechod fe gaifffriw,

A thyna'r pryd congcwera'm Duw
Bob rhyw ffeidd-dra ynwy* erioed.

2 O ddedwydd, nefol, hyfryd awr,
Ca'i roddi meichiautrwm i lawr,
Ag sy'n fy mlino i foreu a nawn,

A myn'd i wlad He nad oes bai,

Ond cariad perffaith i barhau,
Llawenydd pur a heddwch 11awn.

3 'Rwyf bron a gorfoleddu 'nawr,
Wrth feddwl daw fy meiau lawr,
A bod y dydd yn agosau ;

Dydd o orphwysfa berfTaith yw,
I'r neb sy'n blino ei guro'n friw,

Gan nerth trachwantau a phob gwae.

4 Wei, dere ddedwydd, hyfryd ddydd

!

Rho.fy Rgadwynau tyn yn rhydd.
Gad i mi brofi'r hyfryd wledd ;

Lladd anghrediniaeth sydd yn awr
Yn euro f ' enaid bach i lawr,

Ac ymaith tyn hoU ofnau'r bedd.

HYMN 113.

1 l^rS gall angylion nefy nef,

XN Fynegi faint ei gariad ef,

Mae angeu*r groes yn drech na'a dav/n :

Bydd canu uwch am Galfari,

Nag glywodd yr angylion fry.

Pan ddelo Salem bur yn Ua.wn.

2 Ni's t.eimlodd neb ond ef ei hun,
Anfeidrol werth fy enaid can ;

Uwch da, uwch aur, uwchperlaudnfd^v
Ni thalai dim ond gwaed fy Nuw, '^

Angeuoi farwol loes a byw,
A'm pr\mal i o drag'wyddol lid.

_
. .:. :

'

. ,.<-. ;..4V
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:i Y pennaf drvsor hedd^^v tw,

fewn y nefoedd, gv/aed fy Naw,
Holl sylwedd y canaiadaii ^d ;

A tliyna'r gwaed a roddodd lawn,

1 ddwyfol digter perfFaith lawn,

Fy liedd a'm cysur yn y byd.

4 Am iddo farw ar y bryn,

Ca's r enaid bach ei brynu'n Ityn,

A'i dynnu o'i gadwynau'n rhydd -,

Wei beilach tan ei haeddiant ef,

Fel cysgod cederwyddcn grcf,

Goi-phwj'sa'i mwy yn^ wres y dydcl

HtMN 114.

lechydivriaeth tnvy GSIST-

1 rx CENWN fawl i'r Ceidwad fyth.

y<J A ddaeth o blith angylion,

I'r byd i fyw a marw o'i fodd,

Dros luoedd o'i elynion.

2 Pan welodd ddyn yn wael ei ddv^lj

Mewn pydew erchyll bydi*

;

Ar aden cariad 'bedodd Crist

I g-adw'i* trist greadur.

3 Ei enl a ga's o forwyn gu, .

I*r ddeddfy bu yn ufadd:
I fynu i blith anialwch blln,

Fe dyfodd gwreiddyn Dai^'dd.

4 Do, anrhydeddodd givir Fab;Duw\
Yn fwy na'r gwiw g^rubiaidi \

.Y gj'fFaith ddwyfol gy&awn dda,
A dorrodd pecliaduriaid.

Tywalltodd ef ei vverthfawr waed^
Yn aberth ritad dros bechcd,

Gan gael i ni drag'wyddol hedd^
Trwy rinwedd ei gyfryngdod-
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6 El fywyd a*i farwolaeth ef
Yw'r ffordd i'r nef ddymunol

;

A'i bresennoldeb gvviw a'n gwna
Yn ddedvvydd yn drag-'wyddol.

7 Anfeidrol werthfawr yw ei waed,
A'i felus g-arlad ITyddlon !

Dyrchefwn fyth, ar barchus fin,

Hosanna i Frenhin Sion.

HYMN 115.

Nerth a chyssuryng Nghrist.

1 "P A ham nad yw fy enai^ i

XT Ya fvvy am brofi beunydd,
Y gwir lawenydd goreu 'i fias.

A dardd o ras yr Arglwydd.

3 Pan ydwyf tan orthrymder trist,

(Hebneb ond Crist i'm cynnal,)

Trwy glefyd fFyi'nig", gwawd y ffol,

Neu afael bydol ofal

;

3 Ond i mi gael addewid gu
Oddi\vrth fy lesu gwerthfawr,

Y caf ft jrierth yn ol fy nydd,
Nid ofnaf gystudd dirfawr.

4 Cjrfta-wHaf bob dykdswydd bur,

Dioddefaf gur o'm gwir-fodd ;

A choHi 'ngwaed dros Grist a wnaf,

O's nerth a gaf o'r nefoedd.

5 Fy Ic/su glaa oleua'n glau
F)if ngorthrymderau duon

;

A'i rasol wen melusu a wna
Ddoluriau mwya* chwerwon.

6 Aniiwylach gennyf Grist a'i gro's,

A'i sanctaidd achos union,

Na'r holl deyrnasoedd dan y nef;

Uho'is iddo ef fy nghalon.
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HYMN 116.

Hosannoy neu Bdyddyr ARGLWTDD.
WN ydyvv'r dydd a wnaeth ein Duw,
A gwerthfawr yvv yr oriau

De'wn ger ei fron o gywir fryd,

Gan barchu'r hyfryd foreu.

2 Do, anrhydeddodd lesu'r dydd,
Ca's heddyw'r fuddugoliaeth

Ar ufFern bocth, av angeu a'r bedd

;

Maluriodd gledd marwolaeth.

3 Gorchfygodd Crist bob gelyn cryf,

Yn awr fe dyf ei dajn-nas

;

Cawn byth gyiiawnder hoff a hedd,
A mawr orfoledd addas.

4 Hosanna trwy y nefoedd fry,

A'r ddaear obry'n ebrwydd,
I Brynwr dyn, ein Brenin da,

A'n g\vir annwyla' Arglwydd.

5 Y brynniau mawr a'r moroedd maltha
Hosanna ar unwaith seinient

;

A'r holl greaduriaid ym mhob byd,

Gogoniant Duw cyd-ganent.

HYMN lir.

1 r\ lESU, attat 'rwyf yn d'od,
V-r Y truenusaf ddyn erioed ;

I ymguddio tan dy adain glyd.

Tan demtasiynau maith y byd.

2 'Does unrhyw gyflwr, unrhyw fan,

Heb dorfyn euro ar f ' enaid gwan ;

Ond er d'ogoniant, Arglwydd cun,

Lladd dy elynion cas dy hun.

3 Gwisg fi a 'r fantell ddisglair, lawp,
A wnaed ar Galfari brydnhawn ;

A throcha aneirif feiau foes,
Yn nwfr pur a gwaed y groes.
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4 Mae'm dyddiau'n treullo o awr i awo*,

Nesau mae trag'wyddoldeb mawr ;

Gad i mi wQl'd yn oleu clir,

Wrth fyn'd o'r byd, dy wjTieb pur.

5 Gwasgara y cymhylau sydd
Yn cadw'th nefol wedd ynghudd ;

A dyfrha fi a'th hyfryd hedd,

Ya erbyn ofiiaa angea a'r bedd.

HYMN 118.

1 /^ ARGLWVDD gTasol, bydd o'm plaid,

V-/ Yrahob gwasgfeuon fel bo rhaid ;

Rho'th Yspryd sanctaidd i mi'n sel,

Ymhob troiadau, doed a ddel.

2 *Rwy'n hoUol dlawd, heb feddu dim>
Dy nerth anfeidrol yw fy ngrym

;

A'th bur fTyddlondeb sydd heb drai,

Wna hyd y diwedd ira* parhau.

3 Dy bresennoldeb gwerthfawr, drud^
Yw fy niddanwch yn y byd ;

Ac heb dy bresennoldeb wiw,
Fel un ymddifad *rwyf yn byw.

4 Mae'm hpU garladau yn y byd,
Ddieithrach, ddieithrach im' o hyd

;

Ac nid wy'n ceisio yn eu Ue,
Ond cwmp'ni Brenin mawr y ne*.

5 Ac yna aed y nef ar dan,
A'r ddaear fawr yn ulw man

;

Nid ofnai'r drygau mwya' sy,

Tro*m haddfwyn lesu gyd a mi.

HYMN 119.

1 "y CWBL fedda'i oH yn un,

X O entrych nen i'r Uawr,
A rowd ynghadw 'ngbyd tan scl.

Yn haeddiant lesu niawr

;

Dewch ac yfwcb u»r b^ndithion..
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Sydd yn llifo fel yr afon,

O' Galfaria maes yn gyson,

Maith gyflawnder, maith gyflawndef ^

Heb na therfyn fyth na thrai.

2 Mae }Tna ffynnon sy'n glanhau

Budreddi brwnt yn laii,

A hyfryd olchi'r ffiaidd cas,

Yn loyw fel y gwlan ;

Dewch acyfwch o'r bendithion, &c.

3 'Does unrhyw g^'flwr Is y ne',

A glywyd am dano son,

Ag pwysa ei anwireddau fwy
Na gwerthfawr waed yr Oen ;

Dewch ac yfwch o'r bendithion, &.C.

4 Maddeuant sy yma, perffaith, lawn,
I'r cystuddiedig" rai,

Mae'r haeddiant fry yn Glirio'n Ian

Bob rhyw aneirif fai

;

Dewch ac yfwch o'r bendithion, 8cc.

HYMN 120.

1 TTTEL, dyma g-yfoeth gwerthfawr, llawn>W Uwch holl drysorau'r Uawr,
Wedi ei roi gadw oil ynghyd,
Yn haeddiant lesu mawr ;

Boed trag'wyddol barch a moliant
Fyth i Frenin y gogoniant,

Ar ei 'fengyl wen bo'r Ihvyddiant,

I ddwyn heddwch, i ddwyn heddwch, '

I derfynau eitha'r byd.

2 Ei gariad lifodd ar y bryn,
Fel itioroedd mawr didrai,

Ac fe bwrcasodd joio hedd,
Trag'svyddol i barhau

;

Boed trag'wyddol barch a moliant, &c.

Ei gariad bery pan bo'r byd
A'r haulwen fawr }ti ddim,

Ac nid oes gariad yn y byd
GyfFelyb idd i'w rym ;

Boed trag'wyddol barch a raolhut, kc.
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HYMN 121.

TYRED, Arglvvydd,saifwrthrki<i
Yn awr o blaid y gwan,

Mi soddaf mewn dyfnderoedd du,

Oni ddeii di fi i'r Ian.

o

2 IN^ae nerth dy ras yn Ikwer mwy
Na'jn beiau i oil o'r bron,

Dy hyfryd wen sy'n abl Hadd
*R euogrwydd tan fy mron.

3 Ni all fy melau, er eu rhif,

.
' A'u cynddeiriogrwydd cas,

Eu 'sgil, eu dyfais faith, a'u grym,
I faeddu dim o^th ras.

4 Mae ynot foroedd pur, dllyth,

Heb ddiffyg" fyth, na thrai,

O gariad anghydmarol cu,

Fyth fythoedd i barhau.

5 O tywallt hwn i'm henaid gwan,
Sy'n fynych tan ei boen,

Yn methu credu i'w faddeu'n rhad
Yng werthfawr waed yv Oen !

HYMN 122.

Ymdrech Ffydd ac Anghrediiiiaeth, a Tfydd yn
•Gorchfjgu.

1 A K^GHREDiNiAE TH gadfi'nllonydd,
J\. Onid e mi gndaf lef,

O <lyffryn adfyd, lle'r wy'n gorwedd,
O'ddi'yma i'r Ian i ganol nef

:

Mae yno Frawd yn eiriol drosof,

Ni's gad fi'n angof nos na dydd,
Brawd a dyrr fy holl gadwynau,
JBVawd a ddaw a'r caeth yn rhydd.

2 Ychydig ffydd, b*le*r wyt tl'n Uechu r

Cymmer galon, gwna dy ran ;

Hedyn gras, pa le 'r wyt tithau ?

TyR dy^leddau o blaid y gwan
•
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Angliredlniaeth ell o'r llwybr,

Ni pheru'r frwydr ddim yn hir,

Er mai eiddil yw fy enw,
Er hyrniy gyd 'rwy'n cnnill tir.

3 Anghredinlaeth er dy waetha,
Mae ty Ddafydd yn cryfhau,

W thy Saul, er "maint ex werin.

Bob munudyn yn gwanhau

:

Mi wela' r®nyn trwy'r cymhylau,
Fy lesu a'i gerbydau gwych,

Cadarn, ffydcyop Archoffeiriad,

Fy ofiiau ffy wrth swn ei giych,

4 Derfydd carlo arfau rhyfel,

Derfydd griddfan dan y gro's ;

Cyfyd haulwen na fachluda,

Na cliwmmwl du na hwyrol nos

:

Er bod llydan draeth a che'nfor

Angau, dyffryn tywyll, gvvn.

Clod am lesu'n Arch I'm cadw,
I groesi'r ce'nfor garw hwn.

HYMN 123.

jLltfy Credadyn am hyfryd avielon yr Yspryd Glau.

1 r^ HWYTHED y deheu-wynt hyfryd
V^* Ar fy yspryd llesg dirym,
Fel gwasgaro'r tgw gymhylau,
Sydd rhyngof a'r nefolaidd fryn :

Gwasgara'th ennaint peraroglus,
I gonglau pella nghalon oer,

Na'd un gongl heb ei llanw,

A'thras sydd anherfynol f6r.

2 Arglwydd agor dy ffynhonnau,
A d}^yrha fy enaid sych ;

Rho i mi delmlo nefol awel,
Rho i mi glywed swn d)^ glych :

Awel rymmus wna 'mi ganu,
A dyfal gyrehu at y n6d,

\wel wna. i'm hyspryd lamma,
A-'th enw aithau gaift y clod.
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3 Awel gref o fynydd Sion,

Anwyl lesu, sy arna'i chwant,
Awel gref wna i mi ganu
Ar nefol dannau gyd a'r plant

;

Awel hyfryd ddaw a'm henaid
O'm caethiwed oil yn rhydd,

Awel hyfryd wna dawehvch,
A'r tywyll nos yn hyfryd ddydd.

4 Awel gref o dir y bywyd
Y sydd eisiau arnaf fi,

Golau'r haulwen ar fy mhabell,

Awel hyfryd gyd a hi

:

Awel hyfryd ac addewid,
Awel fawr o Ganaan wlad,

Awel hyfryd ar ol awel,

AT awel ola' i dy fy Nhad.

HYMN 124.

Gfiddfannau'r Credadyn dan Gystudd Tspryd-

1 A RGLWYDD gwrande'r gwan 301 griddfan,
JTjL Sy'a methu credu dof IT Ian,

Gan mor dywyll yw'r cymhylaii,

Clofli rhwng dau feddwl gwan :

Credu'n wan ac ofni llawer

Y metha*i dd'od i Sion fryn,

Ofni t^i^yll fynghalon gyfan,

Ofni'm hunan fwy na dim.

2 Welthlau yn y tywyll gwmmydd,
Weithiau ar ben y mynydd gla s,

Weithiau yfed dyfroedd Mara,
Weithiau gwin pereiddia'i flas

;

Weithiau griddfan ac och'neidio,

Weithiau canu'r delyn be'r,

Weithiaju'n isel dan y tonnau,
Weithiau cuwch aT haul aT ser

3 Amal rhyfedd, heb rifedi,

Ydyw'r tonnau o bob lliw,

A lifodd drosof o gystuddiau,

A thrwy druguredd etto'n fy

w
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O ragorfraint! fod fy mywyd
Yu guddedig- draw i'r ilen,

Gan lesu f ArchofFeiriad tfyddion,

Yn ddirgcl yn ei fynwes wen.
^

4 Doed hi arnaf fel y delo,

Trwy nerth mi gredaf air fy Nuw,
Mai yn nhyllau Craig yr oesoedd
Y caiff y truan egvvan fyw :

Yn'nhyllau'r Graig y mae dihangfa,

Tyli'ait'r Graig yw noddfa'r gwan,
Yn nhyllau'r Gfaig mae hedd a bywyd,

Civv-yfau'r lesu, 'r Oen dinam.

HYMN 125.

Gol-a^g y Credadyn trivy Ffydd ar lesu Grist yn

Gorphen Gwait/i ei leehydwriaeth.

1 /^ FY en aid, tro dy olwg,
V-/ Gwel yn amlwg ben y bryn.
Lie bu lesu, y Cyfaill ffyddlon,

Dan yr hoelion dur cyn hyn

:

Talodd yno swm'dy ddyled,

A gwerthfawr waed ei galon friw,

Yr Oen dieuog yno'n marw,
A finnau'r euog yn cael byw.

2 Dacew angau wedi ei faeddu,
Daccw'r ddraig a'i phen yn friw,

Daccw'r gelyn wedi ei ddala,

Daccw'r i'aner hardd ei lliw

;

Daccw'r frwydr wedi ei hennill,

Er cadernid grym y tan,

Gan y lesu'r Brawd anwyla',
Haieluia f ' enaid can,

3 Dj-ma gariad heb ddim gwaelod,
Dyma gariad heb ddim trai,

Dyma gariad di-gyffelyb,

Dyma gariad sy'n parhau

;

Dynja gariad a fy nghynnalj
Tra fo ynof ana'l chwytb.
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Dyraa gariad wnaeth I'm benaid
Ddechrau'r gan na dderfydd fyth.

4 Seraphlaid ac angylion cenwch,
Dadseini^vch fawl fAnwylyd cu.

Pan ddehvyf finnau trwy'r Jorddonen,
Mi ganaf cuwch a neb o'r llu :

Os y pechaduriaid penna*
A rydd Hosanna uwcha'u can,

Myii yw'r pennaf un o'r rhei'ny
Waith hyn riiaid i mi gael y blaen.

HYMN 126.

1 XTTELE'r Brawd fu dan yr hoelion^
VV Wele'r ffynnon goch o waed»
AVele'r cwmmwl golau hyfryd,
Wele'r Graig- sydd dan dy draed ;

Wele'r Allor, Wele'r Aberth,
Wele'r lachawdwriaeth ddrud,

Arfaethwyd i ti ar Galfai-ia,

Ymhell er cyn sylfaenu'r byd.

:2 Wele rwyd yr hen adarwr
Wedi ei thorri'n chwilfrlw man,

Fy enaid Uamma, gorfoledda,
Haleluia boed dy gan :

Myfi'r yw' 'deryn a ddihangodd
i mewn i ghvyfau'r anwyl Oen,

Am y clwyfau hyn mi ganaf,

Bytli ni allaf dewi son.

3 Wele'r lesu, y Pen-rhyfelwr,
Yn d'od i'r Ian o Edom wlad,

A'i wisg yn goch, a'i fraich yn rjininus,

A'r ddraig yn glwyfus dan ei draed :

Am yr hyfryd fuddugoliaeth
Mi gana'm telyn fach yn awr,

Hyd nes delo'r hyfryd forau,

Y caf finnau*r delyn fawr.

4 Wele'r dyled wedi el dalu,

Rhwymau'r ^aethion aeth yn rhyd:-
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Edrych f enald dros y bryniau,

Wele'r hyfryd Seren Ddydd

;

\VeIe o'th tiaen yr union Iwybr,

A rayrdd o frodyr :lraw i'r lien,

Wele'r lesu'ih ArchofFeiriad,

A'th enw ar ei fynwes wen.

5 Haleluia, Haleluia,

Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefol wlad,
Haleluia, Haleluia,

I'r liwn a'm golchodd yn ei waed

;

Haleluia, Haleluia,

Ces win ac olew yn fy mriw,
Haleluia, Haleluia,

Mae'r lesu, er marw, etto'n fyw-

HYMN 127.

FFYDD YN BWRW ALLAN OPN.

1 /^ FY enaid paid ac ofnx

V-' Wrth wel'd gelynion lu,

Buw cadarn sy o'th ochr,

Congewerwr uffern ddiD,

Rhydd nerth i'r g-wan i sefyU
Yn gadarn pan bo raid,

Gogoniant iddo beunydd,
Fy mhriod yw a'm Plaid.

2 Fe'm cadwodd fil o weithiau
Rhag drygau rif y glwith,

O feiaaid bach, gan hynny,
Molianna ei enw byth ;

Mae'n ffyddlon ei addewid,
Fe saif o'm plaid o hyd,

Er gwaetha'r holl elynion

Sydd mewn cynddaredd lid.

C Bu gyda'r holl dduwiolion
Trwy ddyfpoedd a thrwy dan,

Mewn nnyrdd o gyfyngderau
Fe'u dygodd yn y blaen ;

Bydd gyd a ninnau etto,

Ei addewid gadarn yw, ,
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Un digyfnewid hoUol

Yw'"!! iesu ni a'li Daw.

4 Fe ddyg-odd ef fy nghalon,

Rhoes ernes oddi fry,

Anfeidrol yw ei gariad.

Pa beth oedd ynof fi ?

Ac etto maen fy ngh)Tinal

A'i ra^uniaethau glan,

Mae'r cyfan yn cydweithio
I'm tyiinu yn y blaen.

HYMN 128.

Col'vcg y Credadyn Arwerthfaiurognvydd Aherth Crist

a^l ivaed.

1 A RGLWYDD, tyred, rhwyga'r cwmmwl
2\. Gwlavvia o'th fendithion rhad
Ffrvvythau'r hen addewid rymmiis,
Pwrcas rh'A^mau'r Oen a'i waed

:

Dyro i mi eli llyg-aid,

Tyn y gorchudd, rhwyga'r Hen,
Fel y gwelwy'r ystlys anwyl,
A waedodd drosof ar y pren.

Dyma'r gwaed sy'n golchl'r aflan,

Dyma'r gwaed sydd yn glanhau,

Dyma'r gwaed a bura'r euog,
JDyma'r gwaed sy'n cyfiawnhau :

Dyma'r gvt^aed a ffrydiodd allan,

¥e\ rhyw afon loyw laa,

O galon lesa ?v Galtaria,

Fy enaid bylh am dano gin.

DymaV gwaed a gaf fi ddadlau,

TEa tyddwyf av y ddaear las,

Am f.iddeAia'it o'm pechodau,
Ar fy ngiiniau wrch orsedd gras •

Fe giin telynaa nef a daear
Byth am dauo hyfryd sain ;

Q tv enaid, seinladtthan
Dy delyn fechaa ^yd a'r rhfu'.
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Dvma'r j^^'aed a cVal ei gofTa,

'Dytna'r gwaed a dalodd lawn ;

Gwaed v Cymmod yw ei en\y,

Gwaed a ddyry hcddwch llawn ;

Dyma'r gwaed bydd canu am dano,

Gan y gwaredigion hil,

Ni ddifivgir canu'r Anthem
Ddiderfyn oesoedd lawer mil.

HYMN 129.

1 XJID oes,

IN Trwy gydol ddyddiau byr fy oes

Yn £?yfan i mi ond y groes,

Rh'yw chwerw loes o foreu i nawn ;

Ond OS dy allu'm dal i'r Ian,

Fi yn y'fan fydd gongc'rwr llawn.

2 O pwv
,

Ymgxiddiodd yn dy ddwyfol glwy ,

Ac yno fethodd dorri trwy

Gystuddiau mwy na gwellt y reaes ?

Mae'r fuddugoliaeth fawr yn d'od,

Hyd heddyw erioed, oddi wrth dy ras

.

3 Dy ras

A ddeil fy enaid bach i maes,

1 yraladd a gelynion cas.

No's cario'r maes yw Ian ryw ddydd ;

Ac yno caf orphwysfa bur,

Mewn nefol dir, yn berffaith rj-dd.

4 Nid oes
A ddeil fy yspryd tan bob croes,

Ond dwyfol, nefol, farwol loes, .

Estyniad f oes, yw ei fvyynhau.; - •'

*Does arall gysur mewn un man,
Fe yw fy rhan byth i barhau.

^ 'Does drai,

' isiau dim y man y mac,
.^i. . a Ilenwi'r cyfan yn ddib.i

;

Pswb, O na b'ai yn gwel'd ei, wejid;,

y.chc^.er.t am ei w'ir fwynhau, • '. _ .

ilGwu gwledd udidi'iii, a ttu'achtiQ'i >'
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HYMN 30.

Crist Craig e'ln lechydrjriaeth.

ODrag'wyddol Graig-yt* oesoedd,

Fy enaid can am dani byth,

Hon yn unig yw fy Noddfa,
Dan ei chysg-od gwnaf fy nyth

;

Haleliiia, Haleluia,

Craig fy iechydwriaeth yw.

2 Mae pliyw hedyn yn fy yspryd,
Sydd a'i wreiddyn yn y nef,?

Fe g-eir g-v/eled rwy ddiwrnod
Yn y 'stormydd mawr a sef

;

Kaleluia, Haleluia,

Craig- fy iechydwriaeth yw.

3 Craig a Not^dfa ydyw'r lesu, ,

Digyffelyb, heb ei ail,

Ni ddaw gelyn dros ei fariau,

Ni all dorri dan e*i sail

;

Haleluia, Haleluia,

Craig fy iechydwriaeth yw-

( Dyrra'r Graig y mae ffynhonnau
, O fendithion parodim*,

Dyma'r Graig a ddal fy yspryd
Yn y 'stormydd mwya'u grym ;

raleluia, Haleluia,

Craig fy iechydwriaeth yw.

3 Djvina'r Graig y cenir iddj,

Gan delynauT nefoedd weR,
Ac er canu fil o oesoedd,
Byth ni ddaw y gan i ben ;

Haleluia, Haleluia,

Craig fy iechydwriaeth yw.

HYMN 130.

Ich-ivynicdy Credadyn ivrth deimlo Gryon ei Lyg/

1 f^ WEL fi, Arglwydd^ dan fy nghl

.

VJT Llawn trueni wyf erioed,

Ciaf o bechod, llav/n archollioii,

O goppa ngborjmi byd fv nlirc^.
'
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Gwenwyn marwol, balch auesmwyth,
Colyn ang-au enbyd yw,

O'th drug-aredd, Arg-hvydd, dyro
Win ac olew yn fy mriw.

Mae fy egwan iTydd i'n amraau,
Gaa mor lleied yw ei grym,

Mae fy mhrofiad ryw amserau,
Weithiau'n ofni 'ra hi'n ddim ;

Er hynny g-yd mae yn fy ngwaelocl
Yn parhau ryw ddir.^el lef,

Er .^waetha ofn ac amheuon,
Yn y 'storom fawr a sef

Mi debygwn gwela'i ffynnon,

Sydd a rhlnwedd I'm glanhau.
Mi debygwn gwela'i Feddyg,
Sydd yn abl fy iachau ;

Mi debygwn fod rhyw hedyn
Wedi ei blannu yn fy ngwraidd,

Ac a'm dwg i dir y bywyd.
At y gwaredigion braidd.

%

Mi feddyliais fil o weithiau,
Na ddeuwn byth i'r man He 'rwy^

Nad oedd meddyginiaeth i mi,
Gan mor dwfn oedd fy nghhvyf :

Mewn cyfyngder eithaf caied,

Fe ddaeth Meddyg uwch fy rohen^
lesu f 'Archoffeiriad ffyddlon,

Fy enaid seinia ei glod, Amen.

HYMN 131.

I\i3 Chanu meivn C'-^rdd Gvieddl.

1 A RGLWYDD grasol, dyma odfa
-^"^ Wedi ei rhoddi i nyni,
I g-ylarfod a ^-weddio,
Ag geisio'th wyneb cu :_

Rho dy Yspryd, rho dy y.^pryd,
', i dy g--i3io di trwy %dd.

'



2 Ffydd i'th gelslo mewn g-wirionedd,
A'th addoli wrth dy fodd,

Ffydd i ganu a gweddio,
Hon yw'r werthfawroccaf rodd

;

Dere'th hunan, dere'th hunan,
•• Rho dy yspryd i'n bywhau.

5 Tyred, ArghK-ydd, I'n c}-farfod,

Tyn y gorchudd, rhwygar'r lien,

Gwlawia yma dy fendithion
Yn g-afodydd fry o'r nen ;

Nefol awel, iiefol awel,
Chwythed yma'r odfa hon.

4 Agor dy ffynhonnau nefol,

Yn ein canol, Arghvydd Naf,
Am wedd dy wyneb yn yr odfa,

Gwna'n calonnau ollyn glaf

;

Cael dy brofi, cael dy brofi,

Ddaw a'n hyspiyd Uesg i'r Ian.

4 Dyi'o i ni yn yr odfa
Ohvg newyud ar dy wedd.

Tan dy gariad tn eln calon.

Hi fydd yma'n nefol wledd;
.Nefoedd 3-ma, nefoedd yma,

Y\v siilol wedd dy wyneb cu.

HYMN 132.

Hirtreth y Ffyddloniaid atnff'v^ynhad Bau=Lj

dan foddion Gras.

\

'O DDUW, rho ffydd i ddringo i'r nen,
I olwg pren y bywyd ;

Mae 'i <L^ilyn beraidtl fel y gwin,
I.welill^in blin Jtliechj^d.

O Dduw, rho fenditb, cr dy glod.,

Ffrwytb y cyfam'Tiod ncwyddi
I'frydlau nefol yn ddigel,

Sy'n rhedeg'fel afonydd.
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5 Oddi yma'n union hyd y ne%
Ein gwan ridfannan dringwch ;

O'r afon dan yr orsedd fiy,

Eich g'weigion lestri Uenwch.

4 Duw, c'od e'4i hyspryd llesg i'r Ian, ••

Rho awel dan ein haden ;

Diterion o'tli nefolaidd win
Wna'n henaid blin yn llawen.

5 Corona ein hodfa ar h}Ti o b?yd,

A'th hyfryd bresennoldeb ;

Rho brofi grym dy air a'th hedd,
A hyfryd wedd dy wyneb.

GORPHWYSIAD.
6 Os doi di'r golwg, lesu cu,

Os torrl di'n cadwynau,
Rai sy'n griddfan is y neu

Cei ar dy ben goi'onau.

7 Rho awel gref i'n codl i'r Ian,

A'n pennau o dan y tonnau,

A grj'mmus win o Sion fryn,

Ceir clywed;ein telynau.

8 It Ian, i'r Ian, ein henaid 'hed,

Ar aden, cred yn ebrwydd

;

I mewn i Graig yr oesoedd bj^h,
Y lie ni chwyth ystormydd. ' -* -J-

9 Clod by'h i enw'r Gwr di-nam, -
_

Fu'n dioddef dan yr hoelion ;
- -

Agorodd byrth y nefoedd wen» '

. !.

.

Byth ar ei ben bo'r goron. ' " ' '-

HYMN 133.

Arall.

1 A RGLWYDD, agordyfTynhonrJarr
-t\. Dere a dyfroedd i dy br^d4, "

"

Dj-ft'ha dy wan blanhigion, . .

«^c\ cynhyddont frig a gwraidd •
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Tyred yma I'n cyfarfod,

A siriol wedd dy wyneb cu,

Gwna hi'n iraidd ar ein hyspryd,

A hyfryd wlith y nefoedd fry.

2 Tyred, Arg-lwydd, yma i'r odfa,

Gwna dy air fel nefol dan,
Dere a g-wlith o'rbryniau uchod,
Gwna ni'n iraidd o dy fiaen ;

Tan dy gariad dawdd ein hyspryd,
Gwlith nefolaidd fry o'r nen,

Dyna wasgar y cymhylau,
D^Tina'r gorchudd, rwygu'r Hen.

5 Gair oddi uchod gyd a'th Yspryd,
Gair o'r nefoedd a wna les,

• Gair a bendith dyro i ni,

Gair a nefol dan a gwres,
Gair a doddo ein hyspryd oerllyd,

Gair a bywyd fry o'r nen,
Gair a dorro'n holl gadwynau,

Gair a bendith fyrdd, Anaea.

HYMN 134.

f Ffyddloniaid yn canu dan deivilad o'u hanvi yn eu

Miechydwriaeth trwy leau Grist a'/ haeddiant.

1 A NGYLION a serephiaid,

AlL A'r Uu nefolaidd, de well

I foli'r Oen fu farw,

Eich auraidd dannau trewch,

Ni ganwn ninnau ronyn
A'n hen delynau gwan,

Ni ganwn,cuwch a chwithau
Pan, delom oi i'r Ian.

.

2 O Arglwydd deffro'n hyspryd
I 'hedegtu a'r Ian,

Rho deimlo grymmus awei
Yivei« hadenydd gwan ;

Rhp deimlo neith o newyddj
Rho gWt i'n hegwan lef,

I

1
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a fdd i tii'n noddfa dawel
Yn n) dd 'ystorora gret".

3 Nl awn tu a'r dawel Ganaan,
Y mlaen o groes i groes,

Nes delo'r disglair forau

Ar ol y tywyil nos ;

Ni awn tu a mynydd Sion,

Lie mae t.rag'wyddol wyl
I.le cawn ni well telynau,

' GweU tannau, a gwell hwyl,

HYMN 135.

1 ly/T'^^ ^^ Nuw yn fy ngheryddu,
iVX Ond fy ngiiaru y mae ef,

Ergyd ddoe, ac ergyd heddyw,
I fy nghofio i am y nef

;

Nid oes awr o boen a dolur,

Nid oes munud fach nad yw
Fel fF5Tihonnau'n tarddu allan

O drag'wydJol hedd fy Nuw.
'2 Ac nid yw ei holl ergydion,

Ond ergydion ysgafn iawn,
Ac awelon pur o gariad

Sydd yn gymmysg a hwy'n llawn i

Cariad, heddwch pur, a cherydd,
A gydblethwyd mewn un we',

Rhaff'dair caingc yw, sy'n fy nbynnii
Maes o'r ddaear tu a'r ne'.

Z Mae fy nghroesau a'm cystuddlau
Oil yn chwilio maes fy mai,

Ac mewn cydsain i ddiwreiddio
'R ddelw hynny sy'n parliau ;

Ymladd 'rwyf a'm gorthrymderau, , -

Ond mae'n debyg iawn mai gras,

A phob cystadd bach o'i ochr,
Yn y diwedd garia'r maes.

HYMN 136.

DACCWR ffynnon wedi ei fiagor^

A ddisgwyUw>'d amrj'w oes,
'^awr \M Uifo fel y grisiul
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Maes o'l ystlys ar y groes ;

Dw'r a gwaed ry iachad

I'r pechadur mwya* ga'd.

2 Daccw'r hoelion geirwon, llymion,

Wedi eu euro 'nawr i di e',

Daccw'r biccell yn trywaru
I m^wn o tan ei ystlys e'

;

Daccw boen addfwyn Oen
Yn rhoi'r nefoedd dewi son.

2 'Nawr mi glywa'r gair Gorphenviyd,

Gorphen iecbydwriaeth wir !

Ac mi wela'r gwaed yn hidlo

Tros ei ruddiau sanctaidd, pur !

Wele'r nef gadarn, gref,

'Nawr ya tywyllu wrth ei lef.

At Dyma'r creigydd serth yn rhwygo,
Dyma'r meirw'n codi'n fyw ;

Pwy greadui' ag all ddiodde'
Griddfan chwerw f* Arghvydd DduvF !

Ochain niae, fe ga'dd wae,
Fel cawn inneu fy rhyddhau.

5 Minneu bellach a obeilhia-,

Gobaith ag all estyn fy oes,

Gobaitli wedi ei sylfaenu

Ar och'neidiau pur y groea ;

Dyma wlad caf iachad,

Ac caf gyflawn wir ryddhad.

HYMN 13r.

1 "VrA'D fod genny' ond dy ogoniant
XN Pur, sancteiddiol, yma a thrawj
Union nod o flaen fy amrant.
Pa beth bynna* wnelo'm llaw

;

Treulio mywyd. Sec,

Unig fywyd i dy glod.

2 A phleserau o bob rhywiau^ ,

:

Wedi darfod oil i gyd, -- •

f

"
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Cnawd a nattur wedi marw,
A hoU fwyniant gwag y byd

;

lesu ei hunan, &c.

F'o fy enaid iddo'n fyw. .

5 'Stwr a dwndwr y creadur,

Ag sy fel y moroedd mawr,
Terfysg- parch a therfysg cyfoeth,

Sy yma ar y ddaear lawr,

Elo i gerdded, &c.
O fy nghlustiau'n laa i maes.

4 O distewch gynddeiriog donnau,
Tra f 'wy'n gwrando llais y nef,

Swn mwy hoff, a swn mwy nefol,

Glywir, yn ei eiriau ef

;

F' enaid gwrando, &c.
Llais tangnefedd pur a hedd.

HYMN 158. .

1 TITRTH dy orsedd 'rwyf fi'n gorwedJ-,
VV Disgwyl am y ddedwydd awr.
Pan ca'i glywed llais gorfoledd.

Pan ca'i wel'd fy meiau lawT j

Ti gai enw, &c.

'R fuddugoliaeth it* dy hun.

2 Doed dy heddwch bryd y delo.

Mi ddisgwyliaf ddydd a nos,
*'"'*

Anherf>'nol ydyw haeddiant,
Haeddiant pur dy angeu loes ;

Dere yn fiian, &c. . -!!

Mae dy hedd yn fwy na'r byd. • .
-

3 Bywyd perffaith yw'th gjTtidelthas, .

'

JDiliau «iel yw'th heddwch drud,,
• GwerthfawToccach yw dy gariad^

^
•

, Na hpU berlau yr India gyd

;

."v'Owlado gyfoeth, &c.
' Yw y^ uni^ dy fWynhau.
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HYMN lo9.

1 T 1 7"£L, ferched Sion dewch,
VV Yn fintcedd yn y blaen,

Efe ei hun yw'r blaenaf wr,
Ynghanol dw'r a than

;

Mae'n gyfaill ymhob man,
I'r llesg-, a»r gwan, a'r gwhv,

Ni welwyd ar ein daear ni.

Neb tebyg i fy Nuw.

2 Yn nydd y dvv}TaIn wynt,
A'l' 'stormydd mwya' cry*,

Fe dry'r cymliilau cyn prydnhavvn,
Yn dawel iawn i ni

;

Mewn fFwrnes fawr o dan,
Ei hunan sefyff" ef,

Fe gaiffy poenwyr weVd yn awr,
AUuoedd mawr y nefi

3 Y Brenin aeth ymlaen,
A'i allu ef sydd fawr,

Y garreg lei a' ddel o'i law,
A dyr Goiia lawr ;

Gwersylloedd Duw ynghyd,
A gan yn hyfryd iawn,

I'r Creuwr mawr, nad oes o'i ail,

Cyn macldud haul brydnhawn.

HYMN 140.

1 ?"p\OES dim ar wyneb daear lawr,

A-/ Ag eihv meibion Adda'n fawr,

A bwysa yn y dorian fry,

Dfag'w^ddol hedd fy lesucu.

2 A thjon^r cyfoetli rowd i mi,
Anfeidrol drysor Calfari;

A brynwyd yno ar y groes,

Trwy ddagrau cryfa chwerw loes.

3 O gr.riad, o anfeidrol ryw,
Rhaid marw'n Ian o lesu'm Duw !

•DoedJ yn y nefoedd ronyft Uai,

A roisai daliftd am fy msti.
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HYMN- 141.

1 T? R maiat fy Uygredd o bob rhyW,
Hj Er cymmamt yw eu rhif,

Ac er t'y nwydau cyr.dyn ciiwilh,

Sy'n para'fyth yn gf-yf

;

Afon loyw redodd allan,

tan drothwy'r nef ei hanan,

1 olchi'r euog, i olchi'r afian ;

Haleluia, haleluia,

Dw'r heb ddaifod, dvv'r heb diai.

2 Af at yp orsedd fel yr vryf,

Anfeidrol orsedd gra§y .

Datguddia'i yno ngblwyfiiu maUb»
A'm holi archoliion cas ;

Afon loyw, he. Sec.

3 Mi wela' lu anLidrol vvyn,

Yn ami fel y ser,

Ag fu fel finneu oU yn frwnt, •

Yn bur yng nghwmp' ni'm Ner ;

Afon Jb^w, 8cc. &c.

4 Wei, finneu'p eiddll gwanna*i lun,

Heb ddim end ffiaidd friw,

Anturiaf at drysorau'r nef,

Cyfiuwnder pur fy Nuw ;

Afon loyw, &:c. ccc.

HYMN 142.

Gair am y GicirionedJ.

1 f^ WIRIONEDD, dan el enw.
VJT Sydd berl ac ehv glaii,

Isi threulir &c ni thoddir/
Ni iosg-ir yn y tan ;

C.'',»4£io"nedd saif yn gyvvir,

A sicr iawn bob ciuii),

M;-.e'n gadr.rn ar y ddaear,

Mae'n gadarn yn y farn.
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HYMN 143.

1 /^ lESU, fy lachawdwr mawr,
V-^ Tyr'd, gwlawia fendith bur i lawr,
Fel bo ni nifyrrwch tra fwyf byw,
Yn dy gymdeithas felus, wiw.

2 Fel pan bo terfysg pan bo gwae.
Oil yn cynhyddu, yn parhau,
Fod fenaid i, heb fraw na phoen,
Yn Uechu ym mynwes addfwyn Oen.

HYMN 144. *

1 Y'^^LITH hoU ryfeddodau'r nef,

X Hwn yw y mwyaf un,

I wel'd anfeidrol, ddwyfol Fod,
Yn gvvisg'o nattur dyn :

Mae ynddo drysor fel y ce'nfor,

Byth ni cheisiaf ddim yn rhagor,
Hedd a bywyd yw ei ffafor ;

Nefoed'd berffaith, nefoedd berffaith,

Yw cael trachtio ei ddwyfol hedd.

3 Ni chaiffbod eisiaa byth na thrai,

Tr'o seren yn y ne',

Ar neb o rhei'ny roddo'u pwys
Ar ei gyfiawnder e'

;

Mae ynddo drysor, etc.

3 Doed y trueiniaid yma 'nghyd,
Yn fintoedd heb ddim rhi'.

Cant eu diwallu oil yn Uawn,
O ras y nefoedd fry

;

Ma§ ynddo drysor, &,c.

4 Fe ylch ein beiau ffwrdd a'i waed,
Fe'n canna ni oil yn wyn,

Fe'n dwg rii o'r anial maith i macs,
I. gatiii ar Sion fryn ;

Mie ynddo drysor, Sec.
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HYMN 145.

1 "VflD oes aberth o iinrhyw, yrahlkli miloedd,^
i-N Dal am drosedd llcia' o ryw yn oes oesoedd

;

Dim end aberth dwyfol ddyn foddia Dd iwdod,
Angsu Tywysog' nef ei hun bwysa mhechod.

2 Dyma'r angeu'n abl sy i drosglwyddo
Fy euogrwydd dwfn/dii, i div ar.j^o'

;

Fe wnaeth pechod y fat'i prlwy' ar fy enaid,

*Does ond gwaed anfeidrol mwy all fy ngwared.

3 Dyma'i' aberth mae erioed son am dani,

Ar y ddaear 'does yn bod debyg iddi

;

Mae sei'aphiaid penna'r ncn yn rhyfeddii,

Wei'd eu Bi-eum ar y pi*en 'nawr yn trengu.

HYMN 146.

1 "P\ YMA gariad o'r fatii rym;.fyth na chly\vii*

JL/ Y cyffelyb iddo ddim ^nx\ greadur ;

Tywysog- mawr y nefoedd fry, ar Galfaria,

Yn rhoi ei fywyd trosof fi, y ffieiddir*'.

2 Gwaedd fy Nuw ar Galfari, sy'n rhoi*n agored
Auraidd byrth y nefoedd fry, ag oedd gaued ;

Y mae dwyfol, wirion waed o'r fata rinwedd,
Ag mae in' yn nhy ein Tad wiedd ddiddiwedd,

3 Pan bo .^elynion yn eu grvTn am fy nghiivo,

Minneu fy hun yn gallu dim I'w /ongcwero ;

Lawr ar haeddiant gwaed ei gi'oe^;nri orph w^-'sa*,

Beth na faedda dwyfol loes ar Gal^:;na ? •

4 Deued daear, deued nef, bro a brynniati,
I foliannu ei enw ef, fu'n diodde';.

'

Prynu'r etholedig fyd v/naetli e'n f:yd^'-k:>,

i'l'wy farwolaeth eitha' dnid, garcliai'o:-;'. ".

HYMN Ur.

T i"ESU, c}-mmcr fi'n dy go'l, rhag difTyglo
A Na'd fy enaid bach yn ol, sy'n cyrwydfo
Arwain fi trwy'r anial maith, ami Vwycku
v^A „ .

n„......
,^r.fy,.j,J^^I,J ne's niyn'd adi c
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2 Rho dy heddwch tan fy mron, ffynnon loyw,
Ffrydiau tawel nefol hon fyth a'm ceidw ;

Os ca'i drachtio'r dwfr pur, mi drafaela

Frynniau ucha*r anial dlr, ni ddiifygia.

3 Gwedd dy wyneb siriol fy yn gorcbfy^
Y gelynion cretilon, cry', pedd yn maeddu ;

Gwcdd dy wyneb serchogyw fy holl- ieciij'd,

Dyna alwa'i tra fwy' byw im' yn wjTi^rdd.

HYMN 148.

1 /^RYFACHaddewidDuw
V/

^
Ni'r pechod gwaetha' jei ryw,

Ni saif e' ddim ;

'Dyw nattur gadarn, gref,
Ond dim i dan y nef^

Mae gair* o'i enau ef
Yo fwy ei ryip.

2 *Rwy'n awr yn llawenh^u,
Mewn gobaith ca'i fwyuUaj*
Congcwest clir

Ar bechod o bob rfiyw,

Elynol uffern gryw,
Sfn rhwystro f' enaid ^iSF

I*r sanctaidd dir.

S fy meiaii, fan a mawr,
S;ydd raid eu caelhwy lawff

Cyn b'o hir,

Fe fyn cyfreithiau*P ne*

I dyiinu'r llygad de*,

A thorri'r fraich o'i He,
£i air sydd wir.

4 Rhaid in* roi ffarwel Ian

I'll chwantau, fawr a man*
Pleser i gyd

;

Cafbleser maes law,

'/n nhrag*wyddQ)ldcb <iraWj

£i fath nifu, ni ddaw» .

Gm fawrion byd.
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HYMN 149.

i f^ DEUWN at yr ordlnhad,
KJ Trwy fifydd yng ngwa'd yr lestt,

Sydd wir lachawdwr pur difai,

I bawb o'l* rhai sy'n credu.

2 Mae'n porthi'n rhai'n ii gwin a Uaetli,

Rhydd iddynt faeth ysprydol

;

Gvvledd a apwyntiodd Duw ei hun,
Blaeii-fFrwyth o'r un drag'wyddol.

«

3 O ! am vrlr fiydd atjharlad tn«rth

I weled gwaith yr lesu
Ar y pren, a'i freichiau ar led,

A'r dyled g-wedi ei dalu.

4 Am gariad Duw yng Nghrlst mor rhad,
Rho'wn ^lod dlfrad o'r galon ;

I'r hwn a roes ei werthfawr wa'd,
Fe wnaeth y Tad )-n faddlon.

HYMN 150.

Rhyfeddody Fechadur*

1 /^ *S gwelir fi bechadur,
V-r Ryw ddydd ar ben fy nhalthj

Rbyfeddol fydd y canu,
A newydd fydd y iaith ;

Yn seinio budd^goliaetb.
Am iechydwriaeth lawn,

Heb ofni colli'r frwydyr,
Na'r boreu aa phrydnhawto.,

3- 0*5 calff y fath bechadur,
Sydd ffiaidd, aJ-lxin, noetb,

O ftaen dy orsedd sefyll,

-, Pan byddo'r byd yn boetii

;

\Prjd. hynny def i 'nabod,
Beth yw'r cyfanunod riiad,

;?«! \vehvy*p lesu'o pledio

O'ta plaid i, werUi €i wa*d
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3 A'l' cTyled wedi diilu,

A'r orsedd-faingc yn rhydd,

A*r lesu arna' i 'n g-wenu,
Gwyttfyd a welai'r dydd i

A'r holl elynion obry,

Yn berwi yii y llyn

,

A'm henaid bach yn iiofio,

Yn hedd Calfaria fryn.

HYMN 151.

Addeviid o Rydd-did i Garcharorion.

1 TT'E dderfydd pob g-ofidiau maitb,
X. Fe dderfydd gwaith rhytela ;

Daw dydd i'r saint i g-wrdd ynghyd,
I Tanu i 2"vd Hosanna.

f
"j ps,w dydd ^orchfygir pechod cas,

Ceir gnveled gras yn Trenin ;

Daw dydd i rwymo'r ddraig heb fraw,

Daw'r liew yn liaw y plentyn.

S Mae gennyrn addewldion braf,

Ceir etto haf nefolaidd ;

Baw Gwraig yr Oen i gario'r ma's,

Ar bechod cas a llygraidd.

.3. Daw haf i'r selntiau jm ddl-gel,

.Pdisgleiria fel yr haul-wen

;

CsTit'yfed gv/in yng Nghanaan dir,

O ffrwyth y wir Winwydden.

.2 Ar d1 tymhestloedd, gwj^nt, a gwlaw,'

Yu.fuan daw tawelwch ;

Daw Seion wan ar fyrr o dro,

Yn gadarn o'r anialwch.

f Cei,r gwele,d hon al phv^TS i g'yd,
,

Arei Hanwylyd hawddg-ar \ .
'-

Yn Qanu clod -ag uclj,el Icf,

i Frenhin nef a daear.

1
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HYMN 152.

Tmadanuiad a phob Fetk er m'cojn Criit,

'N iach, i bawb o'r byd yn awr.^Y Mi af ar ol fy Mhryriwr mawr,
Mae'r lesu'n galw arnaf ii,

Rhaid i mi fyn d a'ch gadael chwi.

2 Yn iach, fy hoU gyfeillion glaH,

Bum er eich mwyn bron myn'd i'r tan ;

Ond clod i Dduw, fe'm galwodd i,

I ganlyn Crist, a'ch gadael chwi.

3 Yn iach, ral llawen y byd hwn,
Gelynion y'ch i Dduw, mi wn :

Dewisodd ef fy enaid i,

Trwy gariad rhad, i'ch gadael chwi.

4f Yn iach, chwi holl bleserau'r cnawd^
Mi af ar ol fy anwyl Frawd ;

Yn iach, ddigrifvvch y byd fibl, ..

Af gyd a Christ, cewch drigo'n oU

5 Yn iach, chwi ieuengctyd glan o byyJj

'

Sy'n gwrthod Crist er mwyn y byd j

Truenus iawn i'm gohvg i,

Wrth gyfraith Duwyw'chcytiwrchwi

5 Mi dybiais innau ar ryw bryd,
Mai gyd a chwi cawn hela 'niyd

,

Ond clod i Dduw, nid felly bu,
Daeth Crist i'm hoi o'ch cwmp'ni chwt.

HYMN 153.

Lief y Pechadur ain Gpnmorzri,

TYRED lesu i'r anialwch.

At bechadur gvvael ei hiu i

C-a;.Avaith drysodd mewn rhyw r\vydiiUy

^vfi^^i-'yd.au weithlodd ef ei iiun
:'

* ;4 fieri sydd o'm cwmpas,
1 ">, fi sefyll ar fy nhra'd ;

--5 dy faw, ac arwain trosodd
' eJWid gwan, i dir ei wlad.
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I$ Manna nefol sydd arnaf eisiau,

Dw'r rliedeg'ogj gloyw byw ;

Sydd yn tardda o tan riniog

Tern I sanctaidd ty fy Nuw

:

Goldhi^'r aflan, caunu 'r Ethiop,
Gwncud yr euog" brwnt yn liin ;

Ti gai'r clod ryw fvrdd o oesoe^W,
Yn ol i'r ddaear fyn'd yn daa.

3 Pyth ni all'sai'm dyledswyddau,
Fyth ni all'sai iiVwyth y bru ;

Mil o nentydd mailh o olew,
Foddio dim o honot ti

:

Deng- mil hyfryd o feheryn,

Neu ynteu'r peraroglau man ;

Nac un dim o dan y nefoedd,
AUai olchi'r brwnt yn Ian.

4 Ar dy ailu 'rw'i'n ymddirled.
Mi vintaria, doed a ddel

;

Di'eiddio trwy 'rafonydd dyfnicil?

Mae dy eiriau oil dan sel

;

Fyt'i nl fetha gredo ynot,

Ni safodd un erioed yn ol

;

Mi afym mlaen, doed y ddelo^

Graig a thylau ar dy ol.

HYMN 15'4.

Gcliiig y Credadyn ar laagfer ac AnnigonclrTjydd

pob peth ond lesu Grist.
^

1 A NIAL djTus \\i:f fi ynddo,
J\. Yn ymdeithio' wrihyf f ' hun,

Chv.-ilio 'mofyn am le tawel,

Etto methu cwrdd ag un ;

Chwilio'n ddy/al am feiusder,

Mewn pleseran gwag" oscawr
Mi gawii ch-<verwtdd \Ti fy iigli

Cyn y byddal'n haniier ih* v-f

?. O fy enaidchwilia'nfanel,

Am drysoravi csn-mil g wci\
>T:'.g a fcdda'r greadit,&eti^,
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A'm canlyno i'r wlad bell ;

Ara wirionedd yn fy ngwaelod, -

Ag" a'm dalio'r cl} dd a odaw,
Iesu*n Briod digyfnewid,

lesu'n Noddfa g-adarn draw.-

3 Nid oes dim ond twyll ?. gwagter,
Yn y cyfaa dan yr haul,

Nid oes dim a lanw f enaid,

Ond trysorau Adda'r ail

;

Cyfiawnder lesu i guddio'm noethni^

Dyma yw fy nirgei lef,

O fy enai'd can am dani,

Dyma'r sylfaen fawr a scf.

4 Wele'r Uewod mewn cadwynau,
Ryw fyrddiynau gan Fab Mair,

Crynu ac ofni gorfod gwaeddi.
Dim yn unig ond ei air :

Ar y fibrdd fe yfodd afon,

Llyngcodd angau mawr ei ryn>,

Dros ei eiddo, ar Galfarfa,

Tynnodd ef ei golyn llym.

I HYMN 155-

afaial}- Credadyn am Friddugoliaeth Cri^taj

Satan a Phecod.

1 TV/ri wela'r Pen-rhvfelwr
IVl Yn d'od" o Ed6m wlad,
A'i wisg e'n gocfh rhyfeddol
A satan dari ei draed,

Fe 'nillodd dros ei frodyr
Y frwydr fwya' erioed,

Fe wnaeth wrth fodd fy nghalorij

I'w enw byddoT clod.

Pwy ddicliori lai na chanu ?

Pwy ddichon fod yn fud ?

% V. .-,f(.j,i (Idimo gariad
Iwr mawr y byd ?

. - i; no&q^*^ uchoa.
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A'r cordial gorau i gadw,
Ein hyspryd ar ddyhun.

3 Ni garwn am y frwydr,
Ni ganwn am y gwaed,

Ni ganwn am y borau
Cavrn bechod dan ein traed,

Ac am y fuddugoliaeth

A ga'd trwy Had y Wraig,
Clod iddo yn dragywydd,
Efe yw'n hoesol Graig,

4 Er canu, ac er cawu,
Ni clienir ddigon bjlh,

Gan seintiau nac ang}'lion,

Na dynion rlf y gwlith

;

Er cael ein cablu weithiau,
Wei, etto canu wnawn,

Pwy ddicbon lai na chanu
Tra fyddo'n llestri'n 11awn.

HYMN 156.

C^dparhaus Vr Creaxodicra'r lachavidv>r»

aV^ LODFORAF di, fy Nghre'wr doeth*
: V-/ Tr'o'i- bauhveri boeth yn para;

J^yth ^vedi myn'd ei tban i maes,
- - Gogoniant gras a gana*.

^ JP^ law a'm lluniodd i o»r Uwch,
• : A*m boll brydfertbwcb rhyfedd

:

; J>y :gadarn fraich a'm cadw'n fyw

;

Tragywyddol yw'th drugaredd.

3 Er cyromaint oedd fy'm camwedd ca5,

Derbyniais raa iachusol

:

Efpech'u'n dostyn erbyn Duw,
'jrwy Grist caf fyw'n dragywyd<IoI,

^ l>y gariad maitbj a'th heddwch mawr^;

; • Yw nghyfran wertbfawr byfryr^j-

A^ nefoedd ogoneddus i '
. Y

%yr\h ganfbddi mewn gwjijr&ii^.

'
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5 'Rw'i fyth yn awr a thi yn «ii,

Mewn dwyfol rwymyn difeth

:

Tydi, y Bod'a farna'r byd,

'Yw'm dirfawr ieehydwriaeth.

HYMN 157.

Am Liayddlantyr Efengyl, a Chiuymp JBahilon.

1 l^'S rhaid bod rh^-fel C)-!! cael hedd,

V^ Ac na chair congcwest heb y cledd.

Daw' Uwydda'r neb anfonaistti,

Fel GideoTT gjmt, nea ^eptha hy.

2 Dlsgwvliwn ninnau wrth Dduw ei hun,

Nac ymddiriedwn tnewn un dyn ;

Olwyn o fewB i olwyn try,

Ne's gorphen hyn ar faethwyd fr^>

3 NI wehvn trwy'r Ysgrytliur Un,

Mai'n raddol aeth dy «\^aitli yrtila'nf

Gwnest yn yr Aipht arvv-yddiorv rai,

Cyn cael o Israel en rhyddhati.- -
. . .

4 'Nol d'od o'r Alpht, *doedd l%rjhr%y^
Ond trwy rym cledd, a galki%dd;_ "/

Er hynny 'mlaen y dont het> geflj '^

Trwy ganol eu gelyiiion oH. ^, .
."

5 Goresgynasant }T hoH wlad,: .
' • ^

Roes Duw i Abram a'i hoH had;' .• -

Gan faedda saith cenhedlaeth m^,
Amlach, a chryfach, na hwynt-hv/j.^ . ^: ,

5 Arngylchu Jerico a wnalnt, '' '^

.v
"

-

A'r marku balch, anfertho) farrrt>; -

With swnio cyrn, ofirerynlu gvvat^,

A ddad-ymchwelwyd yn y man.

;. . 'Tyv^^\. fTydd amgylchent gaerau horij,

'.':'
. :' iil^fl%eld eitdiwvni'p dros -wytbnqs^P^n?;

A*r.gdthfed'dyd4, y seitbFed tiro', - . • ; -
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8 Cwjmp Babilon y ddinas fawr,
A'u g-alar ddaw mewn yspaid awr;
Brenhinoedd byd addefant mwy,
Mai'r lesu j w eu Brenin hwy.'

9 'R efengyl rad trwy'r dda'er a red,

Pob g-wlad o'r bron yng Nghrist a gred
Ac anghrist ffrom gaiff farwol glwy';
Ffarwel marsiandaeth Babel mwy.

10 Disgwyliwn dro, dros amser mae
Y brophwydoliaeth , yn ddilai

;

HoU bwi'pas Duw a ddaw i ben,

A d'weded meibion Duw, Amen,

^D

HYMN 158.

Tyred a Groesavi at lesu Gr'ut.

EUWCH bechaduriaid tlodion,

Clwyfus, cleifion, o bob rhyw,
lesu parod yw'ch gwaredu,
Llawn tosturi yw Mab Duw j

Nag amheuwch, &c.

Abl ac ewyllysgar yw.

2 Ral j^nghennus dewch a'ch groesaw,
I gael rhoddion Duw yn rhad,

Cewch wir ffydd ac edifeirwch,

A phob gras yn ddi-naccad

;

Dewch heb ai'ian, &c.

Prynwch gan y lesu 'n rhad.

3 Am gy^mhwysder na freuddwydiwch,
I beri i chwi oedi 'n hir,

Y cymhwysder oil mae 'n geisio,

Gwel'd eich eisiau hopo 'n wir ;

Rhodd yw hynny, &c.

Rhan o oleuni'r Yspryd pur.

4 Dewch flinderus a thrym-lwythpg,
Trwy y cwymp ga's marwol friw,

O's ^u-lioswch ne's i*ch wella,
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Byth ni ddeuwch yn elcli byw

;

Pechadariaid, &c.

Nid rhai cyfiawn eiiw Duw.

5 Gwel ef yn yr ardd yn gorwedd,

A'i Ian wyneb tu a'r Uawr ;

Gwel ef ar y pren yn marw,

Ac yn talu'th ddyled mawr

;

•Dweud, Gorphenwyd, 8ic.

O bechadur I cred yn awr.

6 'Nawr esgynwcb i'r gogomant,
^

Lie maS'n pledio'i werthfawr wa d,

Bechadurlaid, arno mentrwch,

A derbyniwch ef yn rhad ;

Neb ond lesu, &.c.
. , , -,

Ddichon wneud i chwi leshad.

r Sclnfiau ac angylion cenwch

Uchel glod i'r Oen o hyd,

Ne's b'o'i fawl a'i felus enw,

Yn dad- semio'r nef i gyd ;

'

Haleluia, Haleluia, Haleluia,

Cenwn ninnau bawb o'r by (I.

HYMN 159.

Xr Hatpusri^yd o fod yn Ffafr Bui,, neu. , ^

1 i^PA mor wynfydedigyw
\J Rhai ddarfu Duw eu dewiB,

A'u dwyn .'. Grist y Bugail da,

I gael gorphwysfa felus.

2 Er tlotted ydynt, adi-blaid,

Hwy gant f'o raid y'nt wrtho ;

Mae ganddynt nefol drysor drud,

Na w>t: y byd am dano.

3 At hwn trwy ffydd eu golwg tron%

Ym mhob trallodion newydd ;

Ac addi vn-o cyrchant hwy
With 'raid gynhorthwy beunydd.
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4 Ffydd gwyd i fynu »u calon drist,
A ffy eu hathrist ofnau

;

Bywyd, anerth, a chyssur cant,
A llawenhant mewn da^au.

5 Fel dieithriaid jma. maent yn byw,
Heb ofni unrhyw ddrygfyd

;

Fob croes-wynt g-aiff foil er eu lies,
I'w dwyn yn nes i'r bywyd.

6 Ffryns fel gelynion lawer pryd.
All fod yn ond iddynt

;

Ond ni thyrr neb eu heddwch cu,
Tra gweno 'r lesu arnynt.

7 Tp'o tonnau, trailed, a phob tra%
Fel dyfroedd Noa 'n llifo

;Hwy wyddant na wnant ond eu dwya
I'r lie maent hwy 'n dymuno.

HYMN 16a
T Garreg-Wen, a'r En'vt.Ne'mydd.

^ r^^^N ^' t^^ y <lyn sy'n gwvbod,
X-* Faddeu ei bechod a'i hoUfai

;

Duw trwy 'r gwaed, ac e'n heddychol,
Hwnnw ddichon lawenhau

;Twy all ddamnio ? pwy allddamnio, &c.Y dyn f
' o> Arglwydd yn ryddhau ?

^f Beth yw golud, parch, a ma\vr-dd,
I gydmaiu a ehariad Duw

;

Ni all pethau 'rbyd gyd-bwyso
A'r fath rodd, arahosib* yw

;

Gwei:thfawroccach, &c.
Ydyw hon nac aur Peru.

:• Hwnsydd Berl o uchel brisiad,
Gwystl cariad Duw a'i hedd

;

Garreg-wen, a'r Enw ami,
Neb- ni's darllain ond a'i medd -•

Kbodd neillduol, &c.
Yw, o eiddo Brenin nef.
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i Y rho<ld hon a fynch i-oddir

Yma, i'w anwyl bobol ef

;

Ond ni wyddys etto fi-odvr,

Beth a fyddwn yn y net

;

Hyn a wyddom, &c.

Byddwn debyg iddo ef.

HYMN 161.

Credyng NGHRIST, a chad-v:edigfjddi.

1 1^ ENAID athrist, c^yd dy ben !

VJ A gwel dy Brynwr ar y pren ;

Dy ddyied talodd mewn un dydd—
Do, do, bob bailing, 'rwyt ti'a rhydd.

2 'Does gan y gyfraith ddirn i ddweud,

'Does gan g\-fia\vnder ddim i wneud ;

Fe ro'es foddlonrwydd teg' i'r Tad,

Gorphennodd ef dy g} fiawnhad.

3 Ac cr dy fod di etto'n drist,

Yn ffaelu credu 'n gryf yng Nghnst

;

O waith ei fod ef hvd yn hyn,

Yn cuddio gwedd ei wyneb gwyn.

4 Ond disgwyl di ef yn fTordd Duw,
Mae'u 'vvir'y daw, er hwyred yw ;

Ejifyn ar fyrr ei Yspryd Glan,

Ac a'th fedyddia di a than.

5 Calffanghredinlacth cyn b'ohir,

A'th holl elynion gK)lli tir ;

Pan godo haul cyfiawnder glan,

Fe ffy 'r tywyllwch oil o'i fla'n.

HYMN 162.

Effeithiau Pregethiad yr Efcngyl-

i l^TEWYDDION day'myn glvwe^,

JlV I'r lesu rho'.wn y clod,

^tae'r deillion 'nawr yn gweled,

Na welsantddlm crio'd ;

\c hefj-d y btiddanald,

At;ot>vydclustiau vhai'n,
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Hwy glj'wsant lais y durtur,

A'i siriol eg-lor sain.

2 Mae'r meirw megis Laz'nis,
Yn codi o fawr i fyw,

A'r mudan yn llefaru

Rhyfeddoi bethau Duw

;

Mae'r clofFnad allai gerdded,
Yn neidio 'nawr fel hydd,

Ac yn moliannu 'r lesu,

A roes ei draed yn rhydd.

3 O Arghvydd ! galw etto
Fyrddiynau ar dy ol,

A dryllia *r holl gadwynau,
Sy'n dal 'u heneidiau 'n ol,

galw hwynt o'r Dwyrain,
Gorllewin, Gogledd,'De',

I'th eglwys yn ddi-attal,

Mae digon etto o le.

4 Hiraethu 'ry'm ni beunydd,
Gael gwel'd y dedwydd bryd,

1 'fengyl lesu gyrraedd
I gyrrau eitha 'r byd ;

I'r rnai sydd mewn tywyllwcb.
Am Grist heb glywed son,

Gael rhan o'r iechydwriaeth,
Bwrcasodd gwaed yr O'n.

J Tosturia wrth broffeswyr
Sydd ag enw o fod yn fyw,

Ac etto meirwon ydynt,

A dieithr iawn i Dduw ;

Mae ganddynt rith duwioldeb,
Qnd etto 'n gwadu ei grym,

Duw, argyhoedda rhei 'ny

A gair dy enau Uym.

HYMN 163.

D-u^n oly PRAIDD.
PERERIN w'i 'n y byd,

Ac alltud ar fy hynt,

Sy'n c«isio dilyn ol y Praidd,
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Y tadau sanctaid.gynt;

I 'mofyn g-wlsd sydd well,

Er mod i 'mliell yn ol,

Trwy g-ymmorth gras, ymlaen mi af,

Dilynaf iinnau 'u hoi.

2 Hen Abram union gred,
Tad y ffyddloniaid g^wiw,

Adawai 'i wlad ci hun yn rhwydd,
Wrth arch ei Arglwydd Duw ;

Aeth tu a'r Ganaan wych,
Heb edrych yn ei cl,

Trwy gymmorth gras, ymlaen mi af,

Dilynaf finnau 'u hoi.

3 A'r Patriarchiald hen.
Had Abraham ei hun,

A'u canlynasant ef trwy ffydd,

Yn ufudd cymmain un ;

I 'mofyn din as glyd,

Gan ado 'r byd ar ol,

Trwy gammorth gras, ymlaen ml cif,

Dilynaf finnau 'q hoi.

4 A Moses yr nn raodd,
Wrthododd bri a braint,

Dewisai 'n hytrach ddirmyg Crist,

A bywyd trist y saint

:

Can's gwel'dyr oeddtrwy ddrycb,
Y wobr wych sy 'n ol,

Trwy gymraorth gras, &c.

5 A'r hen Brophwydi o'r bron,
A'r Apostolion hy,

A hoU ddisgyblion lesu glan,

A aeth o'v bla'n yn llu

;

Y rhai y darfu 'r byd
' Eu cyfrif i gyd yn ffol,

Trwy gj'mmorth gras, &c.

:; Cyp.rhaid ymdrechu dro,
• Hth^'viC), a chai'io 'r groes,

il.lbrn.'d dan wawd a gwg y byd, J^n
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Dros ennyd ferr o f ' oes ;

Caf goron gyd a 'r saint,

Trag-'wyddol fraint sy'n ol,

Trwy g-ymmorth gras, ymlaeii mi af,

Dilynaf fianau 'u hoi.

HYMN 164.

^fa'JDrhjdi Duxv a Gxorthryfelgariuch dyn.

1 A NFEIDROL ddyrchafedig yvv
XA. Yr Ars^hvydd Dduw y lluoedd

;

A'i burdeb a'i sancteiddrwydd ef

A lanwa nef y nefoedd.

•I Y scr, )-r haul, a'r ddaear hon,
Y tir a'r ei^lon helaeth,

A'r holl grcaduriaid, fawr a man,
Y'nt dan ei Ian lywodraeth.

3 O, p-Cvy.na ddwys-addolai Dduw !

Ofnadwy y vv ei enw !

Gail ef ein cadw oil i gyd,
» Neu losgi'r bydyn lludw.

6 Er hyn, rhyfela dynolryw
Yn erbyn Duw'n wastadol;

Heb ofni 'i lid angerddol ef,

Heb bi^isio'r uef ddewisol.

5- 1 b'ie y ffowch, g-enhedlaeth ffo],

Pan g-ynno'i ddwyfol ddigter,

Pap losgo'r byd yn danllyd boetb,

I ddifa'r annoeth ofer ?

6^ O rhoVch i lawr eich arfau'n Ian,

Ar frya o flaen ei orsedd ;

Ac mewn sach-liain yn y Ihvch,

O gvvae^dwch am drugaredd.

7 O na ddlbrisiwcli werthfawr wae.:

Yr anwyl Geidwad dwyfol

;

Ond ceisiwch deg dangnefedd Duw^ .

A byddwch f\ w'a draarvwvddol.
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HYMN- 165.

Happusriaydd yn Ntav yn unig.

1 TTIRAETHU'r wyf am werthfawr hedd,
XJL a melus wledd i m hen aid,

•Happusrwydd gwell nag sydd i'w gael
Ymhljith y g-wael greaduriaid.

2 Pe bawn i 'n bercben ar y byd,
Gan fedda'r lechyd goreu,

Ac einioes hir, heb Dduw a'i ras,

Di-fudd a di-flas i; ddai.

3 Pe bawn i 'n Arglwydd ar y ser,

Trwy'r holl uchelder Uydana
Ni's bydd'.vn ond carcharwr tristj

Heb gariad Crist yn gyfran.

ii 'Does dim trwy'r holl greadigaeth hoD,

,
A lanwa nghalon helaeth :

Anfeidrol well i mi ni'r byd,
Yw dirfawr iechydwriaeth.

p Fy Nuw, fy Ndw, yw'm cymraorth *nawr,
. A'm gwobr mawr, a'm gobaith ;

Byth yn fy Nuw mi lawenha',
'Nol myn'd oddi yma yraaith.

6 Pa bryd y caf, fy Mhrynwr cu,

Dy garu fry'n rhagorach ;

A'th foil gyd a'th ddwyfol hi',

Ar leisiaii fil felusach ?

HYxMN 166.

Giiiogter y Creaduriaid a Chyflavxnder 2)jw&,

1 TXIFL ASAF ar felusaf iS-wyth
X^ Y byd anesmwyth yma

;

•A methaf gael i'm henaid wiedd
6 gy'flawn hedd, a noddfa.

2 Av doccaf bin a chanol haf,

O'm mewama'i'u auaf oerllyd;
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A rbewl'r wyf ynff ngwres yf haul,

Keb nefol goel f Anwylyd.

3 Crwydro'n drlst mae nghalon droM,

Fel gwHiinaidd golommen Noah,

Gan geisio'n daear sylweddoi dir,

Ac esmwyth hir orphwysfa.

4 Er meddu doeth gjfeillion da,

Mynwesol, a pherthynasau,

Dieithr wyf, o gartre* 'mhell,

Yn chwennych gwell raeddiannau,

5 Gwag yw'r greadigaeth hon i gyd,

Newvna'm hysbryd arni

;

'Does d'im mor dda, ondDuw a'l ddawn,

A all ei lawn ddigoni.

6 Dy fynwes di, fy nefol Dad,

A»th felus gariad dwyfol,

Yw noddfa gu fy enaid gwan,

A'm dedwydd ran di-agywyddoL

HYMN 167.

Mfyrdcd DuiaioL

1 xr^I'^^'^^ ^'"^ ^^^^^^^ ^"^ gwrthddrych gw»

X A phob rhyw ofal diles ;

A thvred di fyfyrdod dwys,

1 6rphwys yn fy mynwes.

2 Mor ddoeth yw'r Bod a wnaeth y byd

!

Mor gadarn hefyd ydyw !

O mor anfeidrol hanfod DuW \

. Molianhus yw ei enw.

3 Mor rhyfedd yw'r greadigaeth faith I

Mor gysson gwaitU ei fysedd

.

,

^

Holl luoedd y fiurfaten las

Lefarent maes ei Fawredd.

4 Mor fawr yw cyrph yr wybren frr

Sy'n cyd-fynegi'i foliant 1
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Yr haul a'r ser, a'r lloer y sy

'N cyd-ganu ei ogoniant.

5 Y sychdlr maith, a'r dyfnder mawr.
Bob munud awr a'i molant

!

A'r holl greaduriaid tan y nef,

Ei allu ef a draethant.

^ Mor llawn yw'n da'r o luniaeth da,

I ddvnion a 'nifeiliaid !

Mor fawr yw lies y g-wres a'r gwlaw,
A rydd ei law fpndigaid

!

7 Ond O, mor fwy rhyfeddol yw
Trug-aredd Duw a'i gariad,

Yn lllfo'n rhad yng ngwaed yr Oen,
Trwy glwyfau'r tirion Geidwad !

8 Myfyrla'n graflTar wyrthiaur'r groes,

Tra para f ' einioes freuol

;

A chofiaf fry Galfaria fryn,

A'i ffrwythau yii dragywyddoU

HYMN 168.

Gorfoleddu yn yr Arglv^ydd-

1 "V/'R- Arglwydd yw ngorfoledd i,

A A'm pur ddaioni pennaf

;

Ac yn ei dirion gariad e*

Yn uchel llawenychaf.

2 'Does dim mor dii^ ar wyneb da'r,

A'm lesu hawddgar grasol

:

Tywyll yw 'r holl greadigaeth heb
Ei bresennoldeb nefol.

3 Clqd, elw, a phleser, gwagedd y'nt,

Fel ysgafn wynt neu gA-^sgod :

Tangnefedd Duw yw ngolud i,

A^m dirfiiwr fri di-ddarfod.

4 Mwyuhau fy Nuw a'i garu wna',
Tro« oeso'edd tragywyddoldeb,
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A gwledda yti y nefol wyl
Ar wen ei anwyl wyneb.

HYMN 169.

G'aerthfaKurbgr'wj'dd gair Duvt,

MOR werthfawr yvr'r gair perfFaltlif

Sydd yn d'od o enau Duw I

Gwych a dirfawr iechydwriaeih
Yntho a dardd : O hynod yw !

Ni all miloedd o aur melyn,
NaT trjsorau goreu sydd,

Foddio'r didwyll wir gredadyn,
Fel diftuant air y flP} dd.

2 Mae 'fe'n para'n fara peraidd,

I ddigoni'r en aid gwan ;

Gwin a llaeth y\v*r gair i'r llariaidd,

Mae 'fe i'r rhai'n yn ddirfawr ran :

O mor felus yw i filoedd,

Tan flinderau trymion trist

!

Dengys i hi gyrrau'r nefoedd,
Dengys groeshoeliedig Grist.

3 O mor gyfiawn yw dy gyfraith,

A'th orjeh'mynion di, ein Duw I

O mor b} nod ac mor helaeth
Yw dy ras at ddynolryw

!

Par i'th bur efengyl beraidd
Trwy'r byd maith i seinio maes

;

O tywynned dy wirionedd
Oil ar led y ddaear las !

HYMN 170.

Tr JfradTonyn cael ei dderbyn cCi <u{^0,(j'C.

1 TVy/T I ^iim yn fab afradlon,

XVX *Rwyf yn. cyfadde ar g*odd,
Mi euthyra i g^T-wy-dro,

dy, fy nhad'o'm bodd ;

Mi dreubes do y cwbwl,
Wrth ddilyn chwantau fFoIj

Rbyfeddod gan fy enaid,

1 rai gTiel dod yn oL
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'2 Pan eiithym oddi cartre,

'Doedd arnaf eisiau dim,
Gwir falchder elyn anferth,

A rodd fath drafferth i'm ;

Mi werthias bob rhagorfraint,

O'm rhan fy hun dros byth
Oni buase yr hen berthynas,
Yn uffern buase 'm nyth.

3 'Nol i mi dreullo 'r cwbwl,
Daeth newyn i fy ng-wlad,

I'm mofyn tuag adre,

Yn ol i dy fy nhad ;

O'r diwedd da'th marwolaetb.
Hi wna'th i'r cyndyn ddod

A gadael moch a chafnau,

I'r lesu byth bo'r clod.

4 Pan oeddwn yn y pellder,

Fe ganfu 'm tad fi'n dod,
Fe redodd i'm cyfarfod,

Yr anheilynga erio'd

;

Tosturiodd ac fe syrthiodd,

Ar wddf y gwael i lawr,
Bydd moliant iddo yn groyw,

I drag'wyddoldeb mawr.

5 Fe'm gwisgodd ar wisg oreu,
Sef haeddiant Adda'r ail,

Mae hon ryw fyrdd o weithiau,
Yn Maeddu g-oleu'r haul;

Fe guddiwyd g-warth fy noethni,
- O'm coryn hyd fy nhro'd
A gwir gyfiawnder lesu,

I'w enw byddo yr clod.

6 Ces fwytta o'r llo pasgedig,
Ar auredd fwrdd fy nhad,

Danteithion o'r pereiddia,

A nefo^win yn rhad ;

Mae'r aur delynau yn chwareUj
Mae'r tad yn Uawenhau,

Mae groeso i blant afradlon,

I wleddA yn ddirai.
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HYMN in.

.Hiraethamgynnyddmenvjigrasf acam nerth

i dinnu ymlaen^

1 TV/I' AE f ' enaid yn hiraethu,
XVX Am brofi cynnydd gras,

A gwel'd y dyddiau yn dirwin
Y derfydd llygredd cas,

A theimlo ymadnewyddiad,
Ymestyniad at y nod,

A llwyr ffielddio'ni hunan,
A'r lesu i gael y clod.

2 'Rwl'u morio yn erbyn tonnau,
O llygredd creulon cry,

A minnau yn an ghyfarwydd,
Yn erbyn llanw a Hi ;

Darostwng dwrf y dyfroedd
A'r moroedd gai;wa eu gran,

O lesu dwg fi yn ddiogel,

I'r haian dawel Ian.

3 •Rho rym i fwrw'm hangor,
Yn siccr yn y graig,

Gwir haeddiant mawr anfeidrol,

Digonol Had y wraig ;

A morio ymlaen yn hwylys,
Heb ofni grym y donn,

Nes landio mewn i'r bywyd,
Gael gorphwys ger dy fron.

HYMN 172.

DEFFRO, f enaid pa'm y cysgu ?

Cofia *r canu braf fu draw,
Gail ryw liaws o angylion,

A bugeiliaid ger eu 11aw :

Yn y prfeseb gwel yr undeb,
Preset} noldeb Duw a dyn,

Yr ail Adda gwedi'i-eni

Gy<ji a Mari'n cael ei drin.
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2 D'wedodd Moses eiriau hynod,

Yn yr oesoedd pell o'r blaen,

Deiai Had y Wraig i 'sigo,

Pen y Ddraig yn chwilfriw inan :

Gwelodd Abraham el ddydd hefyd,

Llawenychodd ef yn fawr ;

Gwelodd Esay, g-welodd Mica,

A Zecaria'r hyfryd awr.

3 O Bethle'm Juda i Galfarla,

Daeth a'i yrfa hardd i ben,

»Doedd e' ond tair-ar-ddeg-ar-hugain,

Yn dwend goephenwyd ar y pren.

Tenia Sion, cym'rwch galon,

O'ch dyledion 'ry'ch chwi'n rhydd,

Mae'r Ddrai^yn crynu, Gwraig sy'n canu,

A'i Had u\ gwedi cario'r dydd.

HYMN 173.

Deisyjiad am 'sigo Fen y Sarph.

1 /^ lESU archaist in'

KJ Weddio yn ddibaid,

Ynghyd a'th arch rho nerth a gryTO;

I geisio 'r hyn sydd I'aid

;

Pwy all yn Uonydd fod,

Tro pechod yn cael bri,

O 'siga ben y Sarph ! a thynn

Ei hanferth golyn hi.

2 Llefain yr y'm o hydj

A llefain hefyd wnawn
Yn erbyn pechod yn ein hy^\\

O's cymmorth Daw a gawn j

Ni thewn ni nos na dydd,

Ond dyma fydd ein cri,

O *siga ben y Sarph 1 &.c.

73 Glesu! d'wed y gair,

A hwy rj'ddhair yn wlr,

Y rhai fa'n rhwym'gan gnawd a byd,

A satan ennyd hir •

* yhoe4da i'r caethion hyn.

^
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Dd'od bhv} ddyn Jublll,

O 'siga ben y Sarph ! he.

4 Dinystrla'r gelyn cas,

A'i deyrnas ym mhob dyn,
A chymmer di 'r frenhinol fxaint,

A'r orsedd-faing-c dy hun ;

Bwr arfog- \vr i ma's,

A doed dy deyrnas di,

O 'siga ben y Sarph ! oic.

4 Pa hydybllnafe
Dy etholedig had,

O dryllia f holl gadvvynau mwy !

Rho iddynt hwy ryddhad ;

Dwg bavvb o'th anwyl sair.t,

I vvel'd eu braint a'a b/**,

O 'siga ben y Sarph ! Sec.

5 O Tyr'd lesu yn dy rym,
A'th gleddyVllym dau-fm,

A gwna i-ymmusder had y wraig,
O Iladd y ddraig a'i llin ;

Cael pechod dan ein traed
Yw 'n holl ddymuniad ni,

O 'siga ben y Sarph ! a thynn
Ei hanferth golyn hi.

HYMN 174.

liyw eu bydy rhaisy*n meinayn yr Ar^k.iydc

1 /^ H ! melus yw 'v llavvenydd sydd
vy Yn fynych yn fy enaid prudd,

\Yrth feddwl am y biodyr cu,

A aeth i'r f/o nefblaidd frv.

2 Gadawsant ca daearol dy-,

Ac aethant trwy 'r lorddonen ddi;

At lesu fry, i Seion frynn,

ills: 'r oedd eu calon hwy cyn hyn.

S Maent tVedi cyrchu at y nod,
i;le 'r oedd eu hamcan hwy aiftlvjv
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Maentgwedi g-orphen nr eu gwaith,

A myn'd \ n dcg" i ben ca taith.

4 Mewn rhyfel buont yma 'n liir,

Yn colli ac yn ennill tir ;

Ond Crist yn wastad oedd o'a plaid,

A'i ras, i'w cynnorthwyo wrth raid.

5 Ymdrechu wnaethant ymdrech deg ;

A chad y frwydyr yn ddi-freg-

;

'Nawr, palmwydd yn eu dwylo sydd
Arwyddion, iddynt gario 'r dydd.

6 'Does dim ymbleidio yn eu plith,

Na barnau cilion, chwerwon, chwith ;

Byw maent mewn cariadpur heb ball.

A rhydd-did 11awn, naill at y Hall.

7 Pa Gristion nahiraethai mwy,
Ymddattod i fyn'd attj^nt hwy,
O swn y byd yn ddigon pell ?

Bod gyd a Christ sy' lawer gwell.

HYMN 175.

Etholedi^aethi neu Hanvly Credadyn.

1 f^ HWY-CHWI yr etholedlg ryw,
V^' Heb gymmell, dewch i ganmol Duw
Am ei drag'wyddol gariad rhad,
Eich dewis iddo ei hun ynhad.

2 Eich galw wnaeth o'ch cyflwr trlst,

Er clod i'w ras, i gredu 'Nghrist;
Ac nid o waith eich bod yn well,

Na'r Ueill o'r byd sydd etto 'mheH.

3 Addefwch frodyr, o'r unfryd,
Mai plant digofaint oe'ch i gyd ;

Yn myn'd ar ffo, tu ag uflfern ffwrdd,
Ne's daeth trugaredd Duw i'ch cwrdd.

4 Rhyfeddol byth neillduol ras,

Eich g4w chwi o'r byd i ma's

;

M 2
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A gadael canoedc], miloedil, myrdd,
I ddil/n eu huffernol ffyrdd.

5 Pwrcasodd i ehwi 'n ddrud a'i wa*d,
Drag'wyddol etifeddiaeth rad

;

Chwi gevvch ar fyrder ei mwynhau,
Mae' amser byfryd yn nesau.

5 Plant ydych etto dan eich oed,

Mae'i- etifeddiaeth ich' erioed ;

Trag-'wyddol gariad Duw yw 'r sail,

Pwy ddichan dorri 'r fath entail ?

HYMN 176.

Myjiyoi V WiNWYDDEN, a chviithau yvo V
Canglienau.

1 TWr YFI yw 'rgangen, Crist yw 'r Pren>
J-VJ. A'r ber Winwydden nefol

;

Duw, tynnodd fi o'm gwraidd ^y hun,
Gael nodded un ysprydol.

^ Fe ddarfa i'r waedlyd wayw-ffon,
Wneud yn ei fron ef rwygiad,

I aliu o bono roi yn hael,

A minnau gael o'i gariad.

3 Ei Yspryd ef a fTyddynghyd,
Sydd yn ein cyd-gyssylltu

;

Fel hyn ynnwasgu law-law 'r y'm,
Ac ni all dim ein gwa'nu.

4 Cyd y b'o *r gwreiddyn fyw 'n y tlr,

Y gangen ir ni chrina ;

Tr'o gras a bywyd yn Haw Crist,

Fy enaid trist ni threnga.

5 Fy Mhrynwr cu, ni ddarfu erioed
I'r cang'au a'r coed ymgydic,

Mor agos ac y Tnynnwn i

'^

Gael a thydi fy uno.
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HYMN 177.

Pererindod y CuisTioif.

1 TT'Y ngweddi dos i 'rne|",

JL Yn union at fy Nuw,
A dywed wrtho ef yn daer,

" Attolwg-, Arglwydd, clyw;
" Cyflawna 'th 'ddewid wych,

•' I'm dwyn i'th nefoedd wen ;

" Yn Salera fry par'to fy He,
*« Mewn Uys o fewn i'th len/*

2 Pererln llesg a llalth,

Dechreuais daith oedd bell,

Trwy lu o elynion mawr eu brad,

Gan geifio gwlad sydd well

;

Am ffoi mae f' enaid tlawd.
At f anwyl Frawd a'm Pen ;

Yn Salem fry, &c.

3 Yng nglyn wylofain drist.

Lie bu fy Nghrist 'w'i 'n byw,
Ac wrth ryfela 'm gelyn cas,

Fy nghalon aeth ya friw ;

lacha bob clwyf a brath,

A dail y bywiol Bren ;

Yn Salem fry, &c.

4 Mae *m brodyr uwch y nan,
Yn canu ar ben eu taith,

A minnau oedais lawer awr,
Ar swrnai fawr a maith

;

Ond Ijellach tynn fi 'n ddwys,
Ar Grist dod bwys fy mhen ;

Yn Salem fry, &c.

5 Gwna im* fyn'd ymlaen yn ddewr,
Trwy ddyfrocdd mawr a than,

Heb ofni satan lew na'i lu,

Ne's elwy' i Seion liin ;

Ganddiangc ar y byd,
I'm cartref clvduwch ben ;

Yn Salem fry, g;c.
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6 'Rw'i'n gwel'd yr orlau'n liir,

I fod o dir {y ngwlad

;

'Bryd deuaf at fy mrodyr fry,

Sy'n canu yn nh)^ fy Nhad :

Gael g-orphea ar fy nhaith,

A'm siwrnai faith is nen ;

<« Yn Salem fry par'to fy He,
" Mewn Uys o fewn i'r Hen."

HYMN 178.

Dymuno Lliuyddiant Pr Efengyl.

1 r\ ARGLWYDDDduw,bywhadywaith,
V/ Trwy holl derfynau'r ddaear faithj

• Dros dir a mor disg-leiria maes,
Yn nerth dy rad anfeidrol ras.

2 Eglwysi hardd, fel gwinwydd ir,

Flaguuo'n dcg tvwy'r Gogledd dir ;

A theyrnas Crist trwy'r Dehau eras,

FloderoLO ar led fel Eden ias.

3 Clodf(DTed pob creadur byw
Yrunig' ddoeth anfarwol'Ddaw

;

Gwfia'r dda'r i gyd yn ddelw gu
O'r nefoedd ogoneddus fry.

HYMN 179.

Pabell yr Arglixiyd^

OR hardd, mor deg, mor hyfryd yw
Dy babell sanctaidd di, O Dduw !

M^or loyw y disgleiria hi,

Gan Icwyrch dy wynebpryd di

!

2 Rhagorl a wna el chywrain waith,

Ajhol.tbaJasau'r ddaeai- faith :

A'r nfef a edrych oddJ draw,

^ Ar adail lii) ,dy ddwyfol law. •
-

'

3 Pan wqloni yno'th anwyl wed'd,
,

-

Pan brofofti yno'th hyfryd liedd, - \-

Cyd-fioeddto wnawn ar lawen l6f]| • >; '.

" Tlndy^aist ni i berth y nef."
;

•'
*

':

M
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4- (.ioillaw dy holTadeilad Iiardd,

Y q^orwedd leg- Baradwvs ardd;

Arogla 'i bloduu yn eln plith,

A syi-lli on hamgylch ran 0*1 gwlith.

/) IMae un diwrnod yn dy d>'.

Dun wenau cain dy wyneb cu,

Yn well na mil yng ngwledd y fToI^

Sy'n g'adael chwer'der blin ar ol.

6 Rho i ni'r fraint o'th wel'd ar frys,

.0 fevvn dy Ian fendig-aid lys ;

Prydferthwch hardda'th babcU y\v

Dy bresennoldeb di, ein Duw.

'E

HYMN 180.

Nefolder Ysbryd.

SGYN, f enaid, tu a^ 1 fynu.

'Hcda'th Jibrdd ar aden ffydd,

Cyrraedd goel y grasol leso,

Gorphwys wedi'n nos a dydd ;

Gorphv.ys yn ei fynwes anwyl^
Arno beunydd rho dy bwysV

'Madael ii'lh ddaearol breswyl
Yn dy fyfyrdodau dwys,'

2 Gwel y ddinas ogoneddas
Sy'ii disgleirio'n hardd ei gweddj

A'i thrigolion gorfoleddus, -

Lion a hoff, a llawn o hedd :

Gwel y dedwydd waredigion,
Yn cyd-rodio gyd a'r Oen ;

Clywnhwy'n seiaio ar fr^.n Sic'

Clod eu Duw ar nefol don.

3 Gwel y Brenin gwiw a'tli btynodd,
Ar ei loyw orsedd Ian ;

Gwel aneirif lu y nefoedd .

Gil yn llawenhau o'i flacn ;

Gwele'n gwisgo'i goron ddisglair,
.*^ - Yn ei tawr ogoftiant fry,

Gwel e'n lloimi'r holl ucheldcr
A'i wyneJbpr^'jJ'byfryd cu.
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4 Edrych, f ' enaid, tu a^ i fynii,

Ne's diflanno'r dda'r o'th fiaen ;

Gwrando'r nefol dorf yn canu,
Hyd ne's dysg-i ditheu'r gan ;

Rho dy ddidwyli fyfyrdodaU
Yn feunyddiol ar y nef,

Hyd ne's hedo'th holl serchiadau
Fynu at Grist ar aden gref,

HYMN 181.

Sancteiddriuydd a loeddai i dy*r Jrglwydd.

1 O ANCTEiDDRWYDD teg yw harddwch tyO Ein Harglwydd gogoneddus cu :

Nid dull allawol, decca'i llun,

Rydd fawl i Dduw, neu fudd i ddyn.

2 Anfeidrol berffaith ydyw'r Bod
Sy'n derbyn glan dragywyddol glod :

Dadgana holl drigolion nef
Ogoniant ei sancteiddrwydd ef.

3 Sancteiddrwydd gwirioneddol yw,
Prydferthwch hardJa eglwys Dduwj
Yw disglair wisg, a dirfawr fraint,

Y gogoneddus siriol saint,

4 Y galon Ian nefblaidd yw
Anwylaf deg breswylfod Duw :

Ni wena Duw ar enaid. un
Na ddug ei ddehv hardd ei hun.

HYMN 182.

Crist yn Rhagori ar bob Peth.

1 "^TID yw'r greadlgaeth helaeth hon,

IN A'"i chyfoeth Uawn, a'i thegwch lion,

A'r holl bleserau ynthi sydd,

Ond gwael eu ffurfyng ngolwg ffydd.

2 'Dvw'i' haulwen dwym, sy'n rhoddi'r d>^^
Ond t'wyllwch trist'tr'o Crist tan gudd ;•"

Fy enaid fyth ddymunai fyw
Tan lewyrch teg wynebpryd Duw.



143

3 Mae mel, ac yd, ac ole^i^,- a gwin,

Yn felus ia\v« i'r iachus-fin :

Ond mil felusach anwyl hedd

Fy Arglwydd byth tu draw i'r bedd.

4 Mor hardd yw'ch gwedd, seraphiaid cu.

Ar ddisglair fryn Caersalem fry !

!
Ond nid yw'ch llu mor wych eu lliw,

Mor hardd eu gwedd, a Mhrjniwr gwiw.

5 Chwi, fy nghyfeilllon doethion da,

Eich caru'n anwyl iawn a wna'

:

Ond Crist sydd Gyfaiil llawer gwell

;

Ar geraint mwyn rhagora 'mhell.

9 Ei rasol hofF gymdesthas ef
Sydd i mi 'nawr yn rhan o'r tief ;

A'r nefoedd ogoneddus fry,

Tros fyth, yw coel fy lesu cu.

HYMN 183.

T Creadadyn yn Hyderu acyn Gorfoleddu yn^
Nghrist.

1 T7 Y anwyl Grist yw'm Noddfa gref,

JL Byth ymddiriedaf yntho ef

:

Ei ddwyfol law a ddwg i'r Ian,

O ddyfnder gwae, fy enaid gwan.

2 Yr lesu croeshoeliedig yw
Fy lechydwriaeth wych a'm Duw t

Clodforafdi, fy Mhrynwr doeth,

Ti'm cedv/i byth rhag uffern boeth.

3 Tydi a'm ceratst, elyn cas,

Derbyniais hedd a Ayfedd ras :

Tydi a'm prynaist ar y pren,
A gwerthfawr waed dy fynwes wen,

4 Cyhoeddaf dy drugaredd fawr,'
A'm gwilied i bob munud awr r

MoUannaf dy ddaioni hael,

A brofir gan fath bryfyn gwael fi^
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5 'Rwyf fi, fy Nuw, a thi yn un ;

Nid ofnaf ergyd angeu 'i hun :

Mvvynhau dy bresennoldeb cu
Fydd hynod fraint fy enaid fry.

c

HYMN 184.

Sivpper yr Arglnaydd.

YD-foliannwn yr Oen anwyl.
Ar yr wyl odidog- hon :

Tra b'o'n genau'n peraidd g-anii,

Cariad brwd f 'o'n cynnu'n bron.

O 'r fath wych ddanteithion iachus !

O mor felus ydyw'r wledd !

lechydwriaeth trwy ras dirfawr,

A gwaed gwerthfawr Brenin hedd.

2 Ti dywalltaist, i'n diwallu,

X)' anwyl waed, O 'r lesu cu ?

Gan aberthu'th gnawd, i borthi

(Nefol wledd !) aHeiri' lu.

O mor rhyfedd yw rhinweddau
Ac effeithiau'th werthfawr waed

!

O 'r fath ABERTH fawr anfeidroU
Mor haeddiannol ac mor rhad

!

o O mor helaeth ac mor freision

Yw danteithion bwrdd dy ras t

O mor ddirfawr yw eu rhinwedd

!

O mor beraidd yw eu bias !

HofFdrugaredd faith drag-'wyddol

!

Cariad dwyfol ! hyfryd hedd

!

Cymmorth grasol ! nefol gyssur!
Dyma'n wir ragorol wledd.

4 O am wledda'n orfoleddus

Ar.dy felus g-ariad fry,

Gan ddadganu'th allu allan,

Gyd a'r g-lan gadwedig lu

!

ara weled y groes waedlyd
Yn cyfnewid yn eu plith,

1 ardderchog ddisglair orsedd,

A thi 'a eistedd ami byth

!
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HYMN 185.

r G'wrthgiliiur Edifeiriol.

1 r\ ERGLYW'M cwyn, fy Arglwyddcu,

\J Yn griddfan dan euogrwydd du

;

Galaraf byth tr'o'i yma'n byw ;

! pechais, do, yn erbyn Duw.

2 Yn erbyn mawr oleuni maith,

A chyssur gwerthfawr lawer gwaith,

A phroffes g>hoedd iawn o Grist,

Oddi wrthyt'trodd fy enaid tnst.

3 Fv mhechod svdd o uchel radd,

Bu'r gelyn Uygredd bron a'm Uadd

:

O gwella'm cKvyf, esmwytha'm poen,

A Iwerthfawr rinwedd gwaed yr Oen.

?. Ymbiliaf am faddeuant rhad,

Mewn lludw'n drwch o flaen dy draed

:

O ArgKvvdd, gwel wrtbgihwr gwael,

Yn brefu am hedd dy ysbryd h^el.

5 Ymgadwafrhaghalogrwyddcas, ^

Trwy'th gj-mmorth mwyn, o h^-n i maes,

Gan rodio'n harddach nag erioed,

Dy Iwybrau glan, i'th ddirfawr glod.

6 Moes i mi gael preswylfa gu,

*Mysg raeibion Duw, o fewn dy dy ;

Moes i mi wel'd dy serchog wedd,

A phrofi o hyd dy ras a'th hedd.

HYMN 186.

r Cristionyn Tmbil ar yr Argl'oiydd ei Ckviu-^.

1 f\ ARGLWYDD, chwilia ngllalon wad,

vJ Moes i mi hwyl dy ysbryd hael,

I'm harwain yn dy ffyrdd o hjd,

Tu a'r nefol annherfynol fyd.

?' Os wvf fi 'nawr >'n twyllo V hun,

Heb ddim ond Uiw, a rhith, a Hun



us
O grcfvcia gcnri>f, heb ei gvym,

.

-Py rhagrith lladd a'th gleddyf l]y„,,

^\^^?a«-ddibenion surion svddYn lledu ^u gwraidd o'm meWn tan ^dd
Diwreiddia rhai'n a'th ddw^fol ras '

4 O Arg-Iwydd doeth, adnebydd di
^- nghalon ddrvvg dwyllodrus i :

-Uisg-leina o'm mewn, a g^ rr i maesA'tb ysbryd cu, fy mhech^d cas '

' SancteJddia f holl serchladau 'g,^d,Gwna fi'n ysbrydol yn fy mrydT'O gwna fi byth. tr'o'i yma'n byw,Yn deml hardd i ti, fy Nuw.

^J:.
'^ J f^^o^Iariaidd, ^wir, Ian,

~ 7 n gorwedd yn y liwcli o'tli flaen,A pih ar hyvv breswvlio fry,
,

Ole^yll dy de«^ /renhinol d^.*

HYMN 18r.

G'ucddz V DuKjioL

O ^^?^/^^^^^^? Dduvv, anfeidroldda,

-V r, **"^ wnlnvy'n dirion

;

- -"'^^^ l' e.'^aid gwan dan lawer g-wae,
>^:. -V^. f»Hyvvfeicbb.u ti-ymion.

Ty<i;^ fy>m Buw, yw'm unjg Dwp.
Ac Awdwf fy holl hyder :

I
J
tiygg.j,f dan dy g-ys^od dl,

'My^g.hr^dwyr, yn ddi-br-de-

vn\^:^A ar, a'th Ia%\ntlcr hrie],
Ft -Qrarcl gwacl ano-henus .-

AtCh j-enr.yf hra%vf o faraV nf

'

Na TniJ o foethau melus.

raetirjEJrbjniod;
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I
Moes i mi'n ddyddlol nefol ddawn,

1 A iechyd llawa oddi uchod.

5 Moes i ml'th fwyn gymdelthas fyth,

Dy hedd a'th fendith do wyfol

:

Bydil di f Arweinydddrwy ty nhaltli,

^A'm Cyfran faith dragywyddol.

HYMN ISS.

r Pechadur EdifeiriQlynymbil cm Faddeuant,

1 T ACHAWDWR hon ! pechadur >i7f,

X Ar farw o ghvyf anwiredd ;

O Arghvydd f einios, erghvy n,

Yn gwaeddi am di'ug-aredd.

2 Os ai i farn a'th bryfyn bran,

Euogrwydd gau fy n;jeii£u ;

A'lhberffaithddedcL^a'm bavna'n dd'^,

I'r dychrynedig boenau.

5 O madden, er hyn, f/ nieiau'n-rhad^ •

Ar ^-frifgwa'ed y cymmod:
Rho'ist di, Oenglati, dy A-nvves glyd

Yn aberthdrud^ros bechod.

4 Disjieirio wnel cyiiawnder 'nawr,

Ynghyd a'th fawr di-ugaredd,

Yn eichydv/riaeth dynolryw,
Er cymmaint yw eu camwedu.

5 Addefa'n groch wrth orsedd gras,

Fy mhechod cas a chwerw ;

Ac OS fy nghyfrg-olU a g-af,

Dymunaf yno i furw.

HYMN 189.

'
,
m,»no hlev^yrch G'-Joyjiea yr Argh'jydd.

ODISGLF.TRIA, Arg-hvydd/arnai;.
Fel yr haal, tr\vy'lhdd\\-yfoUas.;

Gw8iBg?.r di f ' euoi^rwydd dusf»

. Ymnith ^yri: fy inhecbod cas •
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Rho fi lewyrch dy wynebpryd
Trwy fy,m taith a'm t'wyllwch tew ;

Os caf weled gwen f Anwylyd,
Af ymlaen hyd ar.geu'n lew.

2 le, yn nyfTryn cysg-od ang-eu,

Lie mae hyll eliyllon lu,

Dreigiau, llewod, diriaid byllau,

A thywyllwch erchyil du,

Os ca'i'th anwyl bresennoldeb,
O fy Nuw, hyd ben fy nhaith,

Af heb fraw i drag-ywyddoldeb,
Af i'r mawr oleuni raaith.

HYMN 193.

Ded'Jiydd'vjch y Duiciol.

1 f^ WYNFYD y gw;- a dd'idwyll gar,

VT Dy gyfraith hawddgar, Arglwydd ;

Bydd megis gwych blanhigyn gvvyrdd,
Yn tyfu'n ffyrdd sancteiddrwydd.

i IVrth. Rton Duw ei wreiddyn da
A leda fel fPynnidwydd ;

', 'i deg gangehnnau gwUth a gant,

lUagurant fel y gwinwydd.

:) r/r ddalen ber ni chrina byth,

Derbyniodd fendith ddwyfol

;

El frig a bljg i lav/r dan hvyth
O f!.isus'ftrwyth iachusol.

4 Arigyllon Duw a'l gwiliant e*

Rhag amryw ddrygau mawrion ;

Ni cha'nTun baedd na bwystfil blin

Ddim turio 'i wreiddyn tirion.

J> Hi Arglwydd a'i trosglvvydda- n giau.,

I'r iiafaidd barlhau nefol

;

Yng ngwinllan hyfryd Sion fry^

Caiff dyfa yn dragy-vvyddol'
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6 Nid felly'r drwg sydd raegis drain,

Cant ochaln yn dva uchel,

A'u taflu i'r dU uffern 1 dan.

Lie llosg yr aflan angel.

HYMN 191.

Pertlnmol i G'-^rdd Gvceinidogion.

RWY 'th gadavn allii di, ein Duw,
'Ry'm ni hyd heddyw'n aros,

Gan geifio cyd-ymdrechu'a llyn,

Yn awehus yn dy achos.

^T

2 O gwisg dy welsion yma i gyd,
Yn hardd a iechydwriaeth

;

Par ddirfawr Iwydd i'r 'fengyl Ian,

Trwy'n hegwan weinidogaeth.

3 Ennynna'n dawn a nefol dan,

A dwg ni 'mlaen hyd angeu,
Gan Iwyddo'n ffordd ym mjilaid y fFydd-

Er h3mod fudd eneidiau,

4 Dinoetha'th fraich, bywha dy waith,
Trwy'r ddaear fLiith yn ebrwydd

;

Llunied dy ras holl ddynolryw
Yn cghvys wiw i'r Arghvydd.

HYMN 192.

Ar Ordeiniad Gweinidogion.

1 1^ WRANDAWED gwilwyr Sion-gii
VJT Ar lais y lesu grasol

;

Derbynient oil eu sanctaidd swydd
O eneu 'i Harglwydd nefol.

Mor fawr yw gofal, gwaith, a plioenj
Y bugail fFyddlon diwyd,

Wrth wilio'n brudd yr anwyl braidd,
Khag safn y blaidd newynllyd!

Y praidd, dan ofal mawr dl-baid
Y dwys fugeiliaid doethion,
T. O
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A brynodd Crist, o'i gariad rhad,

A g-werthfawr waed ei galon.

•4 O g-wilia di, y Bugall da,

Dy weision yn dra grasol,

Fel b'o iddynt hwythau a'u boll fr3'd,

I ddiwyd wilio'th bobl.

4 Derbynient nerth a dawn o*r nef,

Amynedd gref ddymunol,
Cynnorthwy gwertbfawr yn eu gwaith,
A Uwyddiant maith beunyddiol.

6 Bendithia'r praidd a'r bugail byth,

A phob rhyw fendith reidiol,

Ac yn y diwedd dwg nhwy *gyd
I'r anwyl wynfyd nefol.

**• HYMN 193.

1 'VTID yw'r cyfoeth, nid yw'r cyfan,
-L^ A feddiannaf yn y byd,

Ddim i'w gyfri'n addas gyfran,

Ddim ond gwagedd oil i gyd :

A sancteiddrwydd a chyfiawnder
Cyfoethoga f ' enald gwael

;

Dyma'r llwyddiant, dyma'r llawnder,

Dyma'r golud goreu i'w gael.

2 Rhag bydoldeb a chybydd-dod,
Arglwydd, gwared fi o hyd ;

Boed fy hyder a myfyrdod
Ar drysorau'r nefol fyd :

Gwell nag elw'r holl greadigaeth
Yw dy ras a'th hyfryd hedd

;

O am feddu'r etifeddiaeth

Ddidrangc, bur, tu draw i'r bedd

!

HYMN 194.

Ofni Colledigaeth Dragyviyddol.

YCHRYNU a wna fy enaid noetb,

Wrtli feddvvl byw yn ufTern boeth,
Ym mysg cythreuliaid aflan byth,

Sy'n ccblu'r Mawredd ar bob chwytii

^D
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2 Och ! pwy dros fyth a dd'ichon fyw,
Tan gyfiawn dost ddigofaint Duw,
Mewn llynn o dan, He llosg y dyn
A gynnodd hon o'i fodd ei hun I

3 'Rw'i'n crynu ar Ian y danllyd lynn,

Gan edrych fiy tu a Salem frynn.

Lie mae diogelwch mwyn I'w gael,

Trugaredd hoff, a bendith hael.

4 'Rwy'n ofni weithiau ar fy nhaith,

Yr af i'r mawr dreuni maith,
Lie na cha'i ganfod wyneb cu
Fy nefol Dad o fewn ei dy.

5 Och ! cael fy ngyrru bant o felith

Fy hen gyfellion hofF, dros fyth,

I fysg y cwn uffernol cas.

Lie berwa'n grych y brwmstan glas !

6 O'r lesu anwyl ! moes dy law,
Na ad 'fi droi i ufFern draw

;

Dwg fi'n dy go'l trwy'm hofnau 'gyd,
I'th wyddfod hardd, i'th foli o hyd.

7 Cymmwysa fi a'th ras i fyw,
Yn berffaith deg byth gyd a Duw,
I lawn fwynhau'i wynebpryd ef,

Ymhlith aneirif lu y nef.

HYMN 195.

Hunan T'tnholiad.

BARNA'N gyflawnbeth yw'th gj'fiv/r,

O fy enaid, a pha nod
Wji: ti'n ddwyn, i'r mwyn Waredwr

.Gael dy gariad di erioed :

A ennillodd cf yn liollol

Dy serchiadau goreu i gyd,
Gan d'ogwyddo y\\ dragywyddol
"w ei brisio'n fvvv na'r bvd ?
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2 P'lin al llygredd brwnt a rhagrith
Sy'n teyrnasu ynot 'nawr,

Neu anfeidrol gref lywodraeth
Deg a mwyn, dy Arghvydd mawrJ

Beth yw'th ddiben pennaf beunydd,
Yn dy holl grefyddol waith,

Llesu'r ciiawd, neu lledu crefydd ?

Chwilia i mewn i'th giliau maith.

3 O, na thwylla'th hun a th' wyllwch,
Yn lie gwir oleuni'r nef

!

Cais arweiniad Dtiw yr heddwcb,
I'th hoff dyw3's atto ef.

Os heb Grist a'i ysbryd grasol

Yn dy buro'r wyt yn byw,
Byth ni weli'r parthau nefol,

Byth ni feddu deyrnas Ddu^v.

4 O am deimlo undeb nefol

Rhwngfy enaid gwan o hyd,

A'r Gware'dydd ch anfeidrol,

Tr'o'i'n ymboeni yn y byd !

O am gael amlygiad eglur,

Anwyl Dduw, o'th nefol hedd,
Yna deled poen a dolur,

Af o'm bodd i fargre'r bedd.

^B

HYMN 196.

JRhybudd i'r Annuiviol.

ECHADURIAID anystyriol,

Ffol droseddwyr cyfraith DduWj
Gwag a diofal gaethion dlafol,

Yn ei garchar brwnt yn byw ;

Wedi 'ch dallu

Gan dywyllwch erchyll dij.

O mor aflan yw'ch meddyliau,
A'ch bucheddau oil o'ch bodd

!

Mor echrydus yw'ch pechodau,
Yn y dirgel ac ar g'oedd !

O'r fath gyfri'

jRaid ich' roddi'n nydd y farn

!
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5 Mor ofnadwy yw eich cyflwr
Dan lywodraeth pechod cas^

Yn dirmygu'r mvvyn Waredwr,
Yn dirmyga Duw a'i ras !

Ac yn brysio

Yn ddi-baid lu ag- uffern boeth

!

4 Dwys-ystyriwch, bechadurlaid,

P'wedd y diengwch ddigt'er Duw,
P'wedd y g-elhvch, 'mysg cythreuliaid,

Yn y tan tragywyddol fyw !

Byth yn syrthio

Ddyfnach, ddyfnach, yn eich gwae !

-5 Gwehvch ddydd y farn yn gwawrio,
Gwehvch Grist yn d'od o'r nef

:

Parotowch i atteb iddo

O'ch hoU ddirmyg arno ef

:

Cryned weithian
Eich calonnau caled lawn.

6 O, nachredech mor echrydus
Yw eich cyflwr euog 'nawr I

O, na wyddech pa mor felus

Byth yw hedd y Barnwr mawr !

Ffowch i'r noddfa,

Flowell dan waedd y Hid a fydd !

HYMN 197.

T Mab Afradlon.

1 C\^ llygredd aflan, hyll ei Ian,
V-/ Sy'n enaid dyn wrth nattur

!

O 'r baichder chwerw, ffol, a'i chwydd,
A'r brwnt gyndynrwydd budr !

7 Y mab afradlon sydd a'i fryd
Ar wagedd ynfyd anferih :

Ymdrochi a wna mewn pechod *nawr,
Ar fyr, mewn dirfawr drafferth.

Gwrthoda'r dyn bob cyngor doetli,

Ne's cynno poeth euogrwydd,'
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Ne's bratho clefyd brwd, fel cledd,

Ne's jwridio'i wedd can w'radwydd.

4 Ofnadyw yw ei gySwr ef,

I Lywydd nef yn elyn !

Yn rhedeg ffwrdd tu ag ufTern dclii,

A'r dieflig lu'n ei erfyn i

5 Ennynnadi, O nefol Dad,
Dy werthfawr gariad yntho ;

Dwg" di 'r afradloa 'nol ar frys,

Vth wiw-ian lys, dan "vvylo.

6 Addurna'n hardd y truan noeth,
A phortha'r annoeth en aid :

Rhydd lawl i ti ar felus dant

HYMN 198.

Cobaith cryfo loeled ein Gelynipn dan Draed.

1 T>ERERIN wyf tu a Salem bur,
X Ddiangodd maes o'r Aiphtaidd dir ;

KIio nerth fy Nuw, i deithio 'mla'n,

Ne's d'odi mewn i'r Ganaan Ian,

2 Gelynion taer sydd o bob tu,

Fel Cad am rwystro'm henaid cu ;

WeVddy v/yneb gwych fy lesu gwiw,
A theimlo o'th nefol hedd, fy Nuw.

3 Mi wn y cyll Ijob gelyn call

!

Caf rwygo dyrus r\v\dau'r fall

;

Caiff pechod drwg ac ufTern diist,

I wel'd mai'm Ffrynd yw lesu Grist.

4 Ermaint ywUid iy mhechod llym,

Ei erchyll rwysg, a'i ryfedd rym,
Fy Mhriod mae'n Dywypcg mav/r,

Fy meiau 'n liu fe 'u mynn rr 41a%vr.

5 Mcwn hyder ffydd, mi af ymia'n,
; /

TVwy rwystrau mawr c ddw'r a than
;.

O ddydd i ddydd, trwy rin y gwaed.
Caf satluru pechod dan fy nhraed>
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6 Ml ddof yn hy i ben fy nhaith,

Gorphenna 'n v.-ir fy ilafur-walth ;

Gongcwero wnaf fyn'd at fy Nuw,
Feddiannu 'r vasg a'r g-oron wlw.

HYMN 199.

2^1 ymg adarnhau "ijcrth gojio 'r Cj.ssufon Gynt.

1 f^ ARGLWYDD ! fwelfi'sllesgagwan,
\^ Yn ffaelu dring-o o'r byd i'r Ian ;

Am fyn'd yn le^v i'r Ganaan Ian,

Heb ailu symmud fawr ymla'n.

2 Gynt credais c'ai fy enaid cii,

Fod yn frau 'n gon^^c^vervir fry;

Ond etto heb f&ddiannu 'r wlad,
Bwrcasodd lesu im' a'i wa'd.

3 Fy meiau 'n i^ryf sydd o bob gradd,
Yn fawr eu liid am g-ael ^y lladd ;

Gan ddadleu 'n rhwydd, nad oes dim rliar.

Yn iesu g-wiw, g-an f ' enaid g-wan.

V Yn f ' erbyn mae gelynion Gad,
A'm henaid trist bron dan eu traed ;

Och ! Ocli ! p'le mae \y Mrenin ii^.awr
'

I sathra ilu o'r rhai'n i'rllawr.

HYMN 200.

Myfyrdnd or Bdedviyddxich y Nefoedd

1 r\ FUGAIL Israel, dwg 'mla'n,
V-/ I'r dawel Ian orpiiwysfa

;

I'th neibl lys, o-m poen a'm pla,

I ganu Haleluia.

. 2 Myfyria fod fy Iiyfryd le,

O fewn i'r ne' yw barod,
^y'" g-y.meud i'm henaid cu bob carr-,

Jlii-aethu am ymddattod.

:-nge\i caf neiolaidd gror,

\ r cvlion o*r disg-lciri;.'.
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I'm dwyn o'm briw at deulu bra%
Sy'n canu Halelaia.

4 Ond myn'd wrthlys Caersalem Ion,

Caf gwrdd a'm ffyddlon Freniiij

Yn agor drws y nefoedd draw,
Ac ynei law fe'm derbyn.

5 Cael Gwrdd a wnaf o fewn I'r ne%
A'r sanctaidd bererinion ;

Ac yn eu plith oaf foli 'm Ner,
A pher ganiadau Seion.

6 Y wisg a'r goron oaf i'm rhan,
Sy' 'nghadw gan y lesu ;

A'r hyfryd balmwydd yn fy Haw,
Ca'i 'n Seion draw deyrnasu.

HYMN 201.

Pererindody CRISTION.
1 nn RAFAELWYR y'm i'r Ganaan glyd,

A Llesg bererinion yn y byd

;

Ni glywsom lais y'n gwawdd i'r nef,

I gael teyrnasu gyd ag ef.

2 Yno mae'n lesu ni a'n Tad,
A'n brodyr gwiw bwrcasodd gwa'd

;

Mae'n henwau newydd yno oU,

Ar fjmwes Crist, nid awn ar goll.

3 Pa beth all mwyach ddwjm ein bryd,

Na'n denu i aros yn y byd ?

Ein hiraeth ni a'n syched yw
Cael myn'd i'r Ian at deulu Duw.

4 'Rbyd anial ffordd rbaid myn'd ymlaen,
O'r dywyll Aipht i'r Ganaan Ian ;

Er rwystrau mawr, cawn fyn'd yn wir,

Ar fyrr, feddiannu 'r byfryd dir.

5 Ymdrechu wnawn trwy nerth ein DuvtTj

Ne's cael y wisg a'r goron wiw

;

O law'n gelynion fyn'd yn rhydd,
A chael yr uchel-gamp a'r dydd.
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HYMN 202.

.Dedfoyddtochneu Drueni Tragywyddol Gerilaii:.

1 J'O W'l 'nawr bob nos a dydd ar daith,

XV Tu a'r ce'nfor mawr o wynfyd maith,

Neu ynte'r tan a'r brwmstan brwd,
Sy'n Uifo ar ifrwst yn danllyd ffrwd..

2 Pan ddel yr annherfynol ddydd,
Anfeidrol wahaniaethol fydd
Cyflyrau'r call ffyddloniaid cu,

A'r aflan hyll annuwiol lu.

, / g',;i^aredIg'ion g-wlw i g}-d,

A orfoleddant fry o hyd ;

Ond yr anufadd enaid' noeth
A ochain byth yn ufFern boeth.

4 O am gael prawf I'm henaid prudd,
O ,^ariad Duw cyn gwa-vvrio'r dydd,
y dydd o faith ddisgleirdeb fry, *

Neu ercliyll dew dywyllwch dU.

5 Pe ennillwn fyd, ni's galla'i fyw
Heb hawl i'r nei", heb wel'd iy Nut>- ;

Ond OS ca'i gryf gyssuron gras,

Gwenaf ar gledd yr angeu glas.

HYMN 203.

Dj7nuniedy C'redadyn ofiius, yn agos i angtu.

1 r\ ARGLWYDD grasol, erglyw'm en,
V-^ Am fwy o'th deg dangnefedd di,

A llewyrch goleu'th wyneb glan,
I'm tywys beunydd yn y blacn.

^ Air.mherfaith iawn yw'm fTydd a'm hcdd,
A'm gobaith byw, wrth fin y bedd:
/e gryna 'm feron gan lawer braw,
A thrsgywyddoldeb maith gerilaw.

O
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3 Fy nghyflwr sydd alarus jawn,
Os na cha'i wlcdd o fendith lavvti^

A plirawf o dirion gariad Duw,
I gadvv'm hyder fyth yn fyw.

4 O'r Haulwen dcg ! dlsgleirla di,

Ti'wy'r t'wyllwch tew, ar f enaid i;

•Gwresoga 'nawr {y nghalon oer,
Ar Ian yr annherlynol for. -

5 Pan ballo'm cnawd a'm calon wan,
Bydd di fy rhad anfeidrol Ran ;

.Dwg f ' enaid gwael i'th fynwes gu>

.* c yna «leu'd yr angeu du.

HYMN 204.

ADDEWIDION.

i TT^ AW amser braf, can's gwawrio bron^
\J Mae haf-ddydd yr efengyl Ion ;

I'r 'nysoedd pell daw'r trysor drud,

A'i swn ar hyd eithafoedd byd.

2 Ceir gwel'd yblaidd a'r oen ynghyd,
Y myn a'r llewpard o'r un-fryd;

Y llo a'r Hew, a'r 'nifail bras,

Mewn heddwch mawr, heb gwympo ma'3.

3 Bachgennyn bychan yn ei law,

A'u trin a'u barwain yma a thraw ;

Llid yn y rhai'n byth mwy ni bydd,
Yr anian newydd garia'r dydd.

4 Y fuwch ynghyd a'r arth a bawr,
A'u Ilydnod fydd mewn heddwch mawr ;

Anghofia'r llew greulondeb cas,

Fel ych fe bora wellt y ma's.

5 Y plentyn sugno chwery'n ffra'th

Wrfh dwll yr asp, heb ofni brath

;

•R hwn a ddiddyfnwyd heb ddim braw,
Ar ffau y yriber rhyddeilaw.



159

% Diniwaidfyddant o bob rhyw,
Ar hyd holl fynydd sanctaidd Duw

;

Yn wirion lawn cyfnewid gras,

Y rhal fu gynt yn gyndyn cas.

7 Llamma fel hydd tros fryniau pell,

Cyflawna'r addewidion gwell

;

galw d' elholedig had,

1 broS rhag-orfreintiau'th wa'd.

HYMN 205.

Bymunlad y SAINT.

i T)E cawn ond telmlo'r a^^'el gref,

X Aeth ag Elias rynt i'r nef

;

Gadewn yn cl iy ngwisg o gi^awd,

Ag Eliseus f anw)laf fi-awd.

2 Pe meddwn arch hen Noa ddewr,
Nofio a wnawn 'rhyd diluw mawr;
Tu a phen Ararat^ lie mae'r fraint,

Y mynydd sy'n orphwysfa i'r saint.

"S T nos pe caw7i golqfn dan,

A nlwl i'm harwain dydd yuila'n ;

O't' 'niaUvch mawr mi ddown i ma's,

Ne'ri landiotrwy'r lorddonen las.

i Pe cawn fel lago ysgol gref,

Gyi-rhaeddai o'r ddaear i entrych nef

;

Dringo a wnawn o'r byd i ma's,

Heb orphvvys liw ar garreg las.

5 Gwynfyd gafrodio gyd a Duw;
Fel Enoe flyddlon, tra f wyf byw ;

Ehedeg wnav/n o'r byd iraa's,

Heb ofni briw yr angeu glas.

6 Ym Mhemiel 'rwyt, fy enaid clyw,
Ymdrecha'n deg ag angel Duw ;

Pwy wyr na's caf cvn codi'r wawr,
Wir etifeddu'r fendlthfawr.
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HYMN 2«6.

Clodforvich yr Arglwydd.

1 /^ Lodforwch bawb ein Harglwydd Ddu\?
V-/ Doed dynol-ryw i'w ganmol

;

Ei hedd fel afon fawr ddidrai,

Gaiff ddwfrhau ei bobol.

2 Ei air a'i ammod cadw wna, >

Byth y parha ei ffyddlondeb,

Ne's dwyn ei braidd, o'u poen a'u pla,

I hyfryd drag^'wyddoldeb,

3 Ni altra ddim er g-weled bai,

O fewn i'w rai anwyla*

;

Byth cofia waed Tywysog nen,

A'i boen ar ben Calfaria.

A' Pan pallo ffafar pawb, a'u hedd,
Duw o'i drugaredd odi^eth,

Yn Dad, yn Frawd, yn Ffrynd a fydd'

Ar gyfyng ddydd marwolaeth.

5 Gwaredigion ga'dd eu rhyddhau,
O'u carchar a'u cadwynau ;

Dadseiniant gan trwy'r nef'a'r 11awr,

Am ei fawr ryfeddodau.

HYMN 20r.

CAERSALEM NEWTDD. . ,,

1 f^ 'OD f enaid gwan yn fuan gwel
K^ Y wlad sy'n llifo o laeth a mel

;

Gorphwsfa 'r'rhai a ddaeth trwy ras,

O gy'studd mawr y byd i ma's.

2 Caersalem newydd, dinas Ner,

Bar'tow'd i'r saint uwchbv/ y ser -,

Adeilad pur o aur di-goil,

Fel-gwjdr gloyw 'n ddisglalr oil.

3 Ei theg rodfeydd, a'i ph'lasau f.

A'i tbvrau sound hyfryd sy'

;
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Pob rlian o honl cyflawn y\v,

O sanctaidd bresenaolded Duw.

O feini Jaspis hardd a drud ;

A deuddeg- sylfaen iddi cawn,
A rhai'n o gerrig gwerthfawr iawn.

i5 Ei phyrth o berl o ryfedd walth,
Aur yn palmento ei heolydd maith ;

Ei Uawr hi gwydr gloyw yw,
Yn ddisglair laii o hyfryd liw.

6 Haul, iloer, a ser, ymani's cawn,
Gogoniant Duw sydd ynthi 'n llawn ;

Yr Oen fu a'i waed yn Hi' i'r llawr,

Sydd yn disgleirio ddinas fawr.

7 Y gwaredigion oil oV bron,
Sy'n rhodio yng ngoleuni hon ;

Tywysogion a brenhinoedd byd,
Ddwg eu hanrhydedd iddi gyd.

HYMN 208.

1 "VT'NO mae'r apostolion mawr,
X A'u gwisgoedd llaes hyd at y llawr,

Yn canu 'n beraidd i Fab Mair,
Am dorf a gi-edodd yn eu gair.

2 Myrddiynau o ferthyron hy,

A wnawd trwy dan yn ulw da ;

Ysgobion byd ddioddefodd bo'n
Di'os air Buw, ac efengyl Ion.

3 Babanod bychain yno sy',
, i

Fu feirw'n ddistaw yn y bru ; I

A rhai ddifethodd cledde' glas, i

Yii nevvydd dd'od o'r groth i ma's.

.4 O flaen y faingc mae tyrfa faith,

O bob rhywbobloedd, Ihvyth a iait!

Yn awr yn cael heb been na briw,
Wyneb yn wyneb weled Duw.
o o
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HYMN 209.

1 \1TEL ciyma hwy 'r g'adwedig' hil,

VV A gadwodd ar yllwybyrcul

;

Trwy f6r o wae, trwy 'stor'ra o wynt,
Y buont hwy yn teithio g^^nt.

2 Hwynt-hwy ga's heddwch sjan y Tad,
Hwyiit-hwy a g-annwyd yn y g-wa'd ;

Hwynt-hwy yw'r Uu sy' o ddeutu'r faing-Cj

Yn cauii'r waredigol gaingc.

3 Eu dag-rau oil a S3xhwyd fFwrdd,
Galar athristwch byth ni'scwrdd;
Ni ddaw marwolaeth mwy, na phoen,
I Y/ydd y croeshoeliedig O^n.

4 Coronau ar eu pennau gair,

Ac yn eu dwylaw d'h-nau aur,

Yn canu Haleluia 'n hy,

Nc*s dadsain yr hoU nefoedd fiy.

J Cwynfyd f ai 'mllth y miloedd myrdd,
Sy'n awryngwisgo'upaIm\^ydd gwyrdd,

Arg-lwydd da ! dywed a ga' i

1 fed yn un o'r disglair rai.

HYMN 210.

RHYBD.DID.
Y hvybrau di y'nt hyfryd iawn,
Dy fiyrdd y'nt lawn liyfrydwch

Nag- amlder yd, neu win fy Nuw,
Melusach yw dy heddwch.

^D

2 Inioedd gaeth, rho'lstrydd did bra',

Daeth Jubil g-waredig-ion

;

Rhwygasom len trwy rinwedd gwaed,
Mae'n dwylo a'ntraed yn rhyddion.

3 Mae'ntraed yn awr ar wddf y ddrai^,
Trwy had y wraig sy'n ciriol

;

Awn (^an fod lesu ar ein rhan)
I'r Ian. iV Ian vn wrol.
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i Ymlaen hebfTol trwy gyfiawn fTyciL

Trafyddo 'r dyddyn para ;

Fob un ag sydd a sicr sail,

Yn haeddiant yr ail Adda.

HYMN 211.

Mi c.fyddaf iddo efyn Bad, &c.

1 p AROD yw'n Duw i faddeu bai,

X Sydd 3'n ei rai anwyla' ;

Fel ffyddlcn Ffrynd, neu dirion Dad,
Yn wastad fe a'u cara.

2 Canfod y mae efym mhob man,
Ein bai, a'n han-noethineb ;

Ei felbion y'm, ei ras barha
I eitha trag'wyddoldeb.

o
Cawn yfed dyfroedd Mara ;

Cystuddiau o newydd ddaw bob cam,
V\\ cwrddid am y cynta'.

4 Ond sicr yw, y peri byth
Ei ddilyth addewidion ;

Nid nef nac uiTsrn newid farn

Cieawdwr cadarn cyfion.

5 NId yw ei g-erydd e'n parhau
I ddyddiau trag-'wyddoldeb

;

Gyd a'i ffonnodiau g-wn y ca*

Drug-aredd a thiriondeb.

HYMN 212.

T Bricdas-ferchyn pviyso ar ei Hcnvtylyd.

1 C\ PWY yw hon sy'n llesg a gwan,
V-/ O'r anial fyd yn d'od i'r Ian \

Gan faint ei bai blinedig yw,
Yn pwyso ar ei HanwyJyd gwiw.

; Ion yw priod-ferch Crist ein Duw,
G^nTCth £^waed ei gidon dyner yw

;
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Mae'n pledio ag- ef, braf yvv ei braint,

A'i phle sy'n un a phawb o'r saint,

3 " 'Sgrifenna'm hcnw'n ddisglair lawn,
*' Rhwng dy ddwy-fron mewH gelriaullawn
"Er mwyn fv ngliadw'n Ian rhag braw,
** 'Sgrifenna fe eihvaith ar dy law.

4i " Sel fi ar dy fraich yn nod dilyth,
*' Fy mod yn briod i ti byth ;

** Gwisg- fi yno 'n arwydd iddynt hwy,
•*Na's galli fy anghofi i mwy.

5 " Cryfach nag angeii, trech na'r bedd,
** Yvv nerth dy gariad, a dy hedd ;

** Digof'aint Diiw fel afon gref,
" A ffaelodd a'i ddiffbddi ef.

e '*0 tyr'df' Anwylyd! brysia, bydd
*' Yn av/r fel iwrch, neu hvdwn l.ydd ;

'* Nac oeda, ond tyr'd i maes o law,

'*Dros fynydd y per-lysiau draw."

HYMN 213.

1 T^ YRO olwg ar dy haeddiant,
\J Golwg ar dy deyrrias lad ;

Brynwyd imi ac a Seliwyd,
Seliwyd i mi a dy waed :

Rho i mi gyrchu tii ag atti,

Peidio byth a ilwfrhaii,

Ar fy nhaith ni cheisisf genyt,

Ond yn unig dy fwynbau.

2 Ac ni cheisiaf drysor arall,

Ond tydi, mewn anial fydd ;

'Rwyt ti'n ddigon byth dy hunan,
Dim ond ti a lanw mryd :

Nid oes gystudd fyth wna nlwaidy
Pan bwi 'n pwyso ar dy rym ;

Hebot nid oes rhwyd"gan Satan,

Na wna 'n rhv\r fodd niwaidd jni'".
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3 Gyd a thi jt af trwy *r fyddln,

Gyd a thi yr af trwy 'r tan ;

Nid ofnaf ymchwydd yr lorddonerii

Ond it' fjnied o fy mlaen :

Ti yw'm hamddiffynfa gadarn,
Ti yw Mrenhin a fy Nhad ;

Ti dy hunan oil yn unig-,

Yw fy iachawdwriaeth rad.

4 Ffynnon wyt o bob tosturi,

Nid oes gwybod faint dy raSj

Dy haelioni sydd yn cynnal,

Pob peth ar y ddaear las :

Dal fy ysbryd g"wan i fynu,

Edrych ar y bryniau mawr,
Sydd yn pwyso ar fy nghalon,

Ac yn ceisio 'm dodi i lawr.

HYMN 2U,

1 TVyr AE rhyw foroedd o drugaredd,
JLVA Arglwydd ynot ti dy hun ;

Anherfynol a thrag'wyddol,

Yw dy gariad at y dyn !

Mewn cyfyngder buost ffyddlon,

Yno rhoddaist gymorth llawn ;

l^ewn cyfyngder mawr'rwyf finnau,

Yn llefain am dy nefol ddawn.

2 Codi 'm llygaid rwyf i fynu,

Edrych beunydd tu a'r nef,

Felly'r wyf yn treulio'r oriau,

Dim ond disgwyl wrtho ef

;

Dagrau ac och'neidiau trjmion,
Yw fy mywyd yn y byd,
Nid ces diben ar riddfannao,

Heb gael gwel'd dy wyneb pryd.

5 Daccw 'r un sydd a thosturi.

Draw yn griddfan ar y groes,

Dan fav/r boen a dygn dywyilwch-.
Tywyllwch dudew fel y nos :

Mil boenau was,a'odd arno.

,3
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Etto darfu iddo ei dwyn,
Aeth i garchar gan yr angeu
kan o dridiau er fy mwyn.

4 Blinais ar afonydd Babel

y

Kid oes yno ond wylo i g-yd,

Llais lelynau hyfryd Si-on,

Sydd yn gyson ddenu mryd :

Tyi'd a ni yn dorf gariadus,

O gaethiwed Babel fawVy
Ac nes bo'm ar fynydd Si-oHf

K'ad i'n orphwys funud awr.

5 Os gwaredi fi o'm cyfyngder,
Ac OS sefi ar fy rhan ;'

Os gostegi rym y stororn,

Os cynheli di fi i'r Ian ;

Ti gax nhafod, ti gai nghalon,

Ti gai feddwyf yn y byd,

Tt gai 'r clod, a thi gai 'r moliant,
Vi gai 'r enw i ti i gyd.

HYMN 215.

T. np YR'D i fynu oV anialwch,
X Wedi aros yno'n hir

Sypplau grawnwin mawrion addfed,
Sy'n dy aros yn y tir :

Brysia i ryfel, gwisgdy arfau,

Cymmer galon dos ymlaen,
Ffordd ni's colli, mae'n dy arwaln.

Gwmmwl niwl, a cholofn dan.

2 Cefnu yr ydwyf ar y Jiphiiaid,

l-i'i welais ond eu gwaetiia erioed,

Sathru f ArgUvyddn'i ogoniant,

Fel y g-las-vveilt tan eu troed :

Tan y cwmmwl mi arhosaf,

Yno hefyd bydd fy nyth,

Nes cael trigo mewn llawenydd.
Yn y wkd a bery bytl).

3 Nid fy neFyw. ar y ddaearj
Pe goreu man tan gwinpas hau«s
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Fy nefyw tawel bresennoldeb^
^Vyneb Sirlol Adda 'r ail

:

Gwena arnai Arg-lwydd grasol^

Gwaeddai allan digon yw,
Yna yng-hanol cyfyngderau,

Byth yn llawen byddai byw.

' Gwnes y dewis goreu wnaetlipvvy^,

Dewis Brenhin nefoedd wen,
Yn Dad, yn Bnod, ac yn gyfaill,

Yn Frawd,Vn geidwad ac yn ben :

Cyfoeth mawr didrai difesur,

Sydd ynghadw i mi'n stor,

A bendithion oil pe rhifid,

Megis tywod man y mor.

Mor sydd ynoto fendithion,

Heb waelodion iddo'n bod,
Y mae'n llanw ymlaen bob munud,
Nid oes diwedd ar .dy g]6d ;

Dy Enw beunydd sy'n ymdaenUj
Fel Goleuni 'r boreu wawr,
Bydd telynau'n canu iddo,

Fel rhifedi Gwelit y llawr.

KYMN 216.

MAE fv nghalon am ehedeg,
Unwaith etto uwch y lli'^

I gael profi'r hen gynadeithas,

Gynt i'y rhyngwyf a thydi

:

Mi gyrwydrais anial garw,
Heb un gradd o oleu'r dydd

;

Un wreicbionen o dy gariad,

Wna fy rhwymau oil yn rhydd,

O distAwa nghalon ynfyd,
Na chais wrthddrych arall mwy ;

Digon, mwy na digon ydyw,
A ddioddcfodd farwol glwy :

Ffarwel ddaear a'i theganau,
Nid y'ch ond y t\yyll i gyd,
Uwch yr wybren mae'r blaguryiij^

Dal Toi arnQ*m aerch a mryd.
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Jesu hawddgar rwi'n dy ddewls,
Nerth'i ddilyn ol dy droed,
Yna caiff fy enaid 'hedeg,

I*r happusrwydd penna erloed ;

Ni raid teithio 'r ddaear mwyach,
Ymhlith temtaslynau'r Uawr,
Ond disg-leirio ymysgmyrddiynau,
Gylch yr orsedd fel y wawr.

Can fy enaid mwy bydd lawen,
Minnau dd'of er tonnau maith,
Grym afonydd, Hid gelynion,
Cyn bo hir i ben fy nhaith ;

Mi gaf orphen dyrys anial,

Myn'd i blith y dyrfa fawr,
A chaf fod heb ddim i'm blino,

Yn eu cwm'ni fel y wawr.

HYMN 217.

YMAE 'r Oriau vn fy ngahv,

'N ddyfal beunydd i barottoi.

Tan sy'n d'od ar ddinas distryw,
Tu a Soar i mi ffoi

;

Arglwydd 'mafael ynwi'n fuan,

Onid^ ni ddeuaf byth ;

Tra to'r tin yn llosgi Sodortij

Yn y bryniau gwna fy nyth.

Nerth os ciif mi frysiaf mwyach,
I fynu tu a'm gwlad fy bun.
Lie mae fy ntjw yn gwisgo'n berifaitJb,

Mewn gogoniant nattnr dyn :

Na enwer i mi gartref bellach,

Fangre arall oHd y Ne',

Neb yn Dad, na neb yn Briod,

Neb yn Arglwydd ond efe.

Yno bced fy mwyd a njod.

Tan ganghennau gwych y pren.

Sydd a'i wreiddyn ar y ddaear,

Ei fcigau yn y nefoedd wen :

Dy\i a'r DuwDOD ynddo 'n trig«k
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Ffrwythau arno 'n t}^u!n Uawn,
Cysgod tano i'r ffyddloniaid,

Sydd o toreu hyd brydnhawn.

4 Yn dy glwyfau di mae bywyd,
Dwyfol haeddiant yw fy nyth,

Ni ofnai fyd, na chnawd, na phechod,
Nac euogrwydd yno bytli:

Gwacd fy Mhiiod wedi ei goUi,

.'\rchc)ll fawr y wayw ffon,

Yw ly nghraig a'm dinas noddfa,

Sicr ar y ddaear hon.

5 Gwynfyd llawn fo'n berchen arnat,

Dedwydd yfo o dy hedd.
Gallant ehwerthin fyth wrth weled,
Cyngrair Satan, angeu, a'r bedd;
Nid oes ofn rwy' yn crechwennu,
Nid yw angeu ddim ond bun,
I'r aneirif dorf a hrynodd,
Yt hwn a wisgodd nattur dyn.

HYMN 218.

,( /^ APTEN mawr ein lachavvdwriaethj
\

V^ Welaf yn y frwydv hon ; r^

Holl elynion ei ddyweddi
Yn goi lod plygu ger ei fron :

Plant afradlon sy'u d'od adre,
A fu 'mhell a d?r eu gwlad ;

A rhai fu'n fudion sy'n clodfori,

DUW, am lachawdwriaeth rdd.

Wele'r JESU, pen rhyfelwr,
Yn d'od i'r Ian o Edom. wlad

;

Ei wisg yn goch, ai fraicb y n rymus,
A'rddrajg yn glwyfus, dan ei draed
Am yr hyfryd fuddugoliaeth.
Mi gana 'm lelyn fach yn awr;
Hyd ne's delo'r hyfryd foreu,
V car fi ganu'r delyn fav.r.

i
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3 Pa bryd caf wel'd y tir dymunol,
Hyfryd Baradwysaidd wlad ?

Lie mae brodyr i mi filiwn.

Lie mae Mhriod a fy Nhad;
Lie cai orphwys o fy llafur,

A gwellau fy nghlwyfau'n rhad,

A chael gwledd drag'wyddol berffaith,

Ar ben fy nhaith yn nhy fy Nhad.

4 Manna nefol sy arnaf eisiau,

Dwfr rhedeg-og gloyw byw,
Sydd yn taiddu o tan riniog,

Teral sanctaidd bur fy NUW ;

Ond i'm henaid deimlo ei rinwedd,
Yn gwneud yr euog brwnt yn Ian,,

Ti gai'r clod ryw fyrdd o oesoedd,

*N6l i'r ddaear fyn'd yn dan.

5 Yno y llenwlr fy nymuniad,
Er el faint ac er ei gri,

Fy hoU wagter wneir i fynu,

O gyflawnder UN yn DRI

;

JMi gafyfed o ffynnonau,

Plaser ag sy'n dwfrhau,

A datguddiad pur o fywyd,
Anherfynol i barhau.

6 Y mae meddwl am dy haeddiant,

Cofio am dy gariad gwir,

Fel rliyw ftynnon o lawenydd.
Lawn o ddyfroedd gloyw clir ;

€fe yw'm iachawdwriaeth werthfawr>
Fy amddiffynfa a fy NUW,
Efe a'i ras gaiff fod yn sylwedd,

Fy nghauiadau tra f'wyf byw.

HYMN 219.

DYMA gelJwad i'r colletUr^

Meddj-g i'r gwywedig rai

')yina un S7*^ri caru maddeu,
'"

"^^cbbtl'^ria^d mawr eu bal .•
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Diolch iddo, &c.

Fyth am gofio Uwch y llawr.

2 Chwilio am danat addfwyn Arglwydcl,
Mae fy enaid yma a thraw,
Teimlo mod i'n berffaith ddedvvyddj
Pan y byddoch di ger llaw

;

Gwedd dy wyneb, &c.

Yw fy mywyd yn y byd. •

3 GrjTn fy nwydau sy'n fy mhoeni,
Grym euogrwydd a fy mai,

Methu eilwaith beidio a phechii,

Eilvvaith methu 'difarha^ i

Yn fy'n nhrallod, &c.
O na welwn foreu wawr,

4 Mae fy nwydau wedi mlino,
Ganwaith yn yr ardul hyn.
Lie b'wyf fi, maent hwytliau yno^
Boed ar foroedd, boed ar fryn ;

am deimlo, -&c.

Rhydddid Paradwysaldd dsr-

5 Y rap.e hiraeth yn fy pghaion,
Heddyw am gael gwel'd y dydd,
Y caffo fy nghadwyn eu torn,
A fy enaid fyn'd vn rhydd

;

Yn lie rhyfel, &c.
Dim ond swn caniadau hedd.

6 Ti faddeuaist fyrdd o feiau,

I'r pechadur gwaetha ei ryw,
Arglwydd maddeu etto i minnau.
Ar faddeuant 'rwyf yn byw ;

Boed dy haeddiant, &c.
1 mi 'n ymffrost ac yn rynJ.

7 Da y w'r groes, a da yw gv.asg-fji.

Da yw temtasiynau llyra,

"Otli'jTii tynnu o'r creadur,
O ly haeddiant o fy ngrym ;

Minnairr tvuan, he.
1

' /i'd^h ftden BrenUin NfcT
' • '

• r
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HYMN 220.

Canys ein hyrr ysgafn Gystudd, ke'.

yw'n gofidiau yn y byd
1

bara hydy diwedd ;

O fewn y nef fe dderfydd hyn,
Troir tristwch yn orfoJedd.

2 Pwy fwya' gawn o wres y dydd,
Mwy yno fydd ein moliant

;

Cawn yn lle'n cystudd bjTr a'n crwys
Drag-'wyddol bwys g-ogoniant.

." Fe orfu in' deithio, nido'nbodd,
Trwj' filoedd o flindersu ;

Gan-waith bu'n tyb na ddoi'n uwch nen
Byth byth i ben ein siwrnai.

4 Ni orphwyswn mwy ne's dringo'n llawn
I'r man y cawn breswylio ;

I'r Ian i ben y tawel frynn,

Mae miloedd yn disgleirio.

5 Aneirjf dorf, achrsson gov,

Angylion o'r disglciria'

;

Seraphiaid pur, a'r Saint jaighyd,

Sy'n seinio eii cyd Ilosannah.

6 Prydhyn pereiddia Duw o'r bron,

Holl chwer-won ddyfroedd Mara ;

Pryd hyn y try pob chwerw nant,

Yn win i blant Jehofa.

HYMN 221.

Priodas-Ferch y BREKIN,
1 f^ LYW hyn, O ferch ! a hefyd gwe!, .

^>^"

'V^ Ac a chlust isel gvrpando ;
'

Mae'n rliaid it*o]lwng pawb o'th wl;

A thy dy Dad yn an go'.

2 'Ry's am dy gael dros foroedd '
'

I wlad sydd well i drigo ;
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Lie mae dy Brynwr gwrldo^ gwyn,
Adwylaf yn preswylio.

3 Gad yna'r byd, yngliyd a'i dda,

Ei wagedd a'i deganau ;

Pechod, a phleser o bob math,

D' eilunod a'th g-ariadau.

4 Rho'th serch a'th gariad, rho fe'n rhwTdd,
Ar Arglwydd yr arglwyddi

;

Y Tywysogbrafa' o bob rhai,

Ar ddeng mil mae'n rhagori.

3 Yna bvdd gan y Brenin gwych,
Gael edrych ar dy burdeb ;

Fe'th gar o ddyfnder calon, §wRa,
Hyd eitba' trag'wyddoldeb.

HYMN 222.

T rhai yn myned trnvy Ddyffryn Baca, kc
1 "pE b'ai yn gorfod ar y rhai'n,

X 'R hyd glyn wylofain dramwy ;

Gosodir fiynnon iddynt hwy,
A'r gwiaw a'i Ueinw fwy-fwy.

2 Mewn dyrys dir, ac anial daith,

Yng nghanol maith anialwch ;

Cantfanna'rnef, cant ddyfroedd pu:^
Sef ifrydiau o wir ddiddanwch.

3 Pan f'o'r annuwiol fyd o'i fron,

Mewn dyfnion gyfyngderau
;

Fe weryd Duw hwynt-hwythau, gwnaj
O'a trailed, a'u cystuddiau.

Pafwyaf b'o'u cyfyngder hwy,
J>ydd fwy-fwy eu cyssuron ;

'

Kxf hedd, melusach na'r dll-mel,

A Ufa fel yr afc»n.

^^;- gorfod teithlo yng ngwers y dydd,
Tros gjC«>g'y44 ^'r difiei^a'

;
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Ni chaifF bod syched ar un gwr.
Cant ganddo ddw'r eu gvvala.

HYMN 223.

Rhyfeddu rhad Has.

1 T17RTH feddwl am dy ryfedd waith,
VV A dyfnder maith dy gariad ;

I eigion mor a'm henaid gwan,
Ne's ffaelwy 'r Ian a dringad.

2 Pa'm ceraist fi, d'wed, un o fil,

ganol hil lygredig ?

Wrth natur, f aeth fy ngwell heb lai,

1 blith y rhai damnedig.

3 Glyned fy nghalon bellach byth,

Duw, WTth dy ddilyth eiriau ;

Fel teithwy 'n hoyw 'mlaen o hyd,
Yn union 'rhyd dy Iwybrau.

4 Fy enaid, yn dy glwyfau boed,
Mi'th garaf, doed a ddelo ;

• Ne's .delwy' mewn i'th nefol g!yd,

O gwyn ei fyd f ' ai yno !

HYMN 224.

PERERINDOD.
1 TVtT-AE 'r manna gwedi ei gael,

i-VJ. Mewn dyrys anial dir

;

Ymfeorthi caf ond myn'dymla'n,
Ar ffrwythau 'r Ganaan bur

;

Mae yno syppiau grawn,
Yn llawn o fewn i'r lie ;

O frynd troseddwyr ! raoes dy law,

A tbvnn fi draw i dre'.

-2.]Mifentra' 'mlaen yn hy,

fsv.n g-yrchu at y nod ;

Mi gefai?, 4;o, im' ffyddlon Dyst
Fe ercbocld Grist im' dd'od ;

Tv; e\haciiod yjnailh tynn.

M4e;n?eu4ol,yn yne'

;

G TirvudHvf.^idiiwyr ! &c. ": •:
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3 Fy hyfrydwcli yw dy waith,

A'm pleser yn y byd ;

Mae hiraeth llwyr yn f ' enald Ualth,

Am wel'd dy wynebpryd

;

Cael hefyd roi fy mhwys,
A gorphwys ar dy dde*

;

Ffrynd troseddwyr ! &c.

4 Wrth fedclwl am y wlad
A ra£^-bar'tow'd i'r plant,

A chyflawn degwch ty fy Nhad

;

Mae ar fy ng-balon chwant
1 landio uwch y nen
Tu draw 'r lorddonen gre'

;

O Ffrynd troseddwyr ! &c.

5 'Rw'i'n g-weled trwy fy Niiw,
Congeweraffyd a chanawd ;

Oddi tan ei aden gwnaf fy nyth,

Ni byddaf b\i:h yn dlawd
;

Mae'm hetifeddiaeth v/ych,

fewn i entrych ne'

;

O Ffrynd troseddwyr ! moes dy laviTj

• A thynn fi draw i dre'.

HYMN 225.

Byvi i miyv} CRIST, &c.

1 f^ OFIDUS ddyddiau'm pereriudod,
VJT Sydd ar ddarfod yn ddilai ; •

Ffarwel yfed dyfroedd Mara,
1 ddinas arall 'rw'i'n nesau ;

Teimlo f ' enaid 'rw'i'n ynadael,

A'r creaduriaid ar y 11awr ;

Fy hiraeth beunydd s' am fyn'd adre%
I'r dedwydd drag'wyddoldeb tii'^^Jr,

'

" Wyneb siriol fy Anwylyd
Y\v fy mywyd yn y byd ;

i'far^ei bellach bob eilunod,

ieftu/Mip-iod aeth a'm mryd ;

Brawd,rtiewn myrdd o gyfyngderau^
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i f enaid archolledig,
rn Ff»flflvo*. nnrl i'v NuW.

Nl chals f enaid archolledij

Neb yn Feddyg-, ond i'y N

HYMN 226.

Tnidaith d'r Aipht i Ganaan.

1 T 'R Aiphat daeth lesu'm gwarecl
X O dir caethiwcd dii,

Yspeiliodd yr holl Aiphtiaid,

Rh'odd dlysau teg i mi

;

Des a Haw uchel allan,

Dihang-ais rhag- y pla,

Yn y cyfyng'der mwyaf.
Mi brofais Dduw yn dda.

2 Pan cedd hen Pharoa greulon
Ar fy ol yn gyrru 'n hy,

A minnaii mewn cyfyngder,
Heb obaith o un tu ;

Ee cbwariodd rhagluniaethau

Yr HoUalluog Dduw,
Fe drefnbdd fFordd i'm cadw,
Er gwaetha' Pharao 'n fyw.

3 Ce's ddw'r o'r graig I yfed
I dorri'mn syched maw^r,

Ce's beunydd fara i fwyta,
O'r nef y daeth i lawr

;

Ce'i5 delyn tu yma i angeu
(Fy hoU elynion fFodd)

i ganu I'r Oen fu farw,

Mae *n Briod wrtb fy modd.

4 Gostegodd d'rannau, Sinai,

Ni chlywafmwy 'mo'u 'stwr,

Cyfiawnder ga's ei dalu
Gan lesu, canal Wr ;

Gwtr heddwch wy'n feddianmi
Yn^hiwyfau'r Oen heb fraw-

Daetii iesu o'r bedd i fynu

A'm pardw^ yn eilaw-
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5 Trwy waed a chlwyfau Mrenin
Ce's berfTaith wir iachad

Fe gludodcl Amaleciaid fyrddiynau

Tan fy nhraed ;

Ken Og- a chewri Basan
Gwympasant oil gan fraw,

HoU frenhiniaethau Canaan
R'odd lesu dan fy 11aw.

> 'Nol treuliwyfyn y bywyd
Flynyddau rify gwlitli,

Ym mliiith y dorf na fedr

Un tafod rifo byth
;

Yn gwel'd yr Oen few farw
I'm cadw cyn fy mod,

Bydd can mor felus i mi
A'r funud gynta' 'rio'd.

HYMN 227.

1 "TVyTI fedyliais yn y boreu,

IVa Buaswn amser maith cyn hynj,

Wedi maeddu fy mhechodau,
Ac yn canu ar Si-on fi'yn ;

Swn y rh}'fel, &.c.

Ydyw'r man 'rwy etto 'n byv/.

2 Llawn o euogrwydd Haw o ddyclipyi?.

Llawn o boen yw'm henaid gwan,
Anghi'ediniaetli cryf ynhaeru,
Byth na ddoFoddi yma i'r Ian ;

Balm yn Giiieacl, £cc.

'N unig- all wellau fy nghhvy.

3 Mae dyfnderoedd anghrediniaeth,
Wedi'm rhoddi'n llesg a gwan,
Pechod yn fy ngwneud i ofni,

Ofai yn fy rhwystro i'r Ian :

Gwna i ml gredu, he.
Dyna'm henaid wrth ei fc»'1'

'

t Yn viry'n ofni yn fy Dghalon,
C an nioil^ f^-chan yw fy njryn!,
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Rhag- ryw awr i'm temtasiynaUi
CreuJon i fy ngwneud yn ddim ;

Nid oes gryfder, &c.

Trwy fy ysbryd mewn un man,

5 Sefwch bellach fy ng-elynion,

Sy'n fy nghuro bron erioed,

Fy nal a wnaethoch yn }'TTiddifad,

Cawsoch f ' ysbrvd tan eich troed

;

'Chydig Oriau, &c.

Dof o'ch rhwydau oil yn Ian,

6 Disgwyl *rwyf ar hyd yr hirnos,

Hiraethu am y boreu ddydd,
Disg-wyl clywed pyrth yn agor,

A chadwynau'n myn'd yn rhydd ;

Oh ! na wawria, &c.

Boreu hyfryd yubili.

HYMN 2^8.

1 Tr\ AL fy llygaid, dal heb wyro,
jLJ Dal ef ar dy addewid wir,
Dal fy nhraed heb gynnyg j'sgog,

Allan o dy gyfraith bur ;

Boed d'orch'mynlon, &c.
I mi 'n gysur ac yn hedd.

2 'Cheisiaf Arglwydd ddim ond hjTiny,

Tr^ulio nyddiau hyd y bedd,

I dy garu a'th ryfe'ddu,

Ac ymborthi ar dy hedd j

Dyna ddigon, &c.

'Cheisiai 'nabod dim ond hyn.

3 Os agori i'm dy fynwes,
I gael gwel'd y cariad ilawn,

Lffodd allan fe'l y moroedd,
Ar Galfaria un prydnhawn

;

Ti gai'r cwbl, 8cc.

Roddaist i mi yn ^y rhan.

4 A all y llesgaf nesu attst,

A chad etto dy fwynhau^
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Heb un gorchudd ar dy wyiieb,

Nac un s;\vg i'm llwfrhau ?

Dyma'r nefoedd, &c.

Wyf am gael tu yma i'r bedd.

5 Mi ddisgwyliaf doed a ddelo,

Deiied boreu deued nos,

Deued corwynt a thymhestloedd,
Nes cael pi-ofi gwaed y groes ;

Gallu 'r nefoedd, &c.
Tyr'd i wared dyraa 'r awr.

HYMN 229.

1 /^ NA ba'i cystuddiau f ' Arglwydd,
V-r Yn fy nghalon i gael He,

Pob rhyw loes, a phob rhyw areholl,

Pob rhyw fflangell gafodd e';

'Fel ba'i mhechodd, &c.

Gael ei ghvyfo a'i wanhau.

2 O na byddai oriau mywyd,
Yn ymboathi ar oriau'th boen,
Fel y gallwyf fi gyd redeg,

A cbystuddiau'r addfwyn Oen ,

Fe gai mhecliod, &c.
Felly'n fuan golli ci rym.

3 Arnat JESU boed fy meddwl.
Am dy gariad boed fy nghan,
Dyged swn dy ddioddefiadaUj
Fy serchiadau oil yn Un ;

Mae dy gariad, &c.
Uwch y clywodd neb erioed,

i Golchi du gydwybod aflan,

Yn wynach nag yw'r eira man,
Gwneudybrwnt gan waitb ddifwynodd^
Yn y dommen, fel y gwlan ;

Pwy all fesur, &c.
Lied a dyfnder jnaith dy ras.
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5 Pechod 3Tna, cariad accw,
Unwaith fu'n y dorian fawr,

Ac er tr) med cedd y pechod,
Cariad bwysodd hyd y llawr;

Y gair Gorphenwyd, &c.

Wnaeth i'r dorian pwysfawr droi

6 JESU nid oes terfyn arnat,

Mae cyflawder mawr dy ras,

Yn fwy hdaeth yn fwy dwfn,
Ganwaith nac yw mhechod cas

;

Fyth yn anwyl, &.c,

Meibion dynion mwy a'th gar.

HYMN 230.

i "PVEUWCH hil SYTthied\g Adda,
XJ Daeth y Jubil fawr o hedd,

Galwad Uawn sy i bawb o'r enw,
1 fwynliau trag-'wyddol wledd;
Bwrdd yn Uawn, yma a gawn,
O foreu-ddydd Hyd brydnhawn.

Ceisiwch wisg-oedd y briodas,

Gwisgoedd hyfryd hardd eu lliw

Nid oes enw teiiwng arnynt,

Ond cyiiawnder pur fy NUW ;

Dewch yn awr, dyrfa fawr,

Ac eisteddwch yma i lawr.

Mae*r Efengyl wen yn euro, \,

Ac yn codi baner gras, ^

Mewn rhyw filoedd o ardaloedd,

Ar y mynydd, yn y maes ;

Y mae lief, bur y Nef,

Yn cyhoeddi ei haeddiant ef.

4 Da i mi fod yr addewid,
Wedi ei rhoddi gan fy NUW,
A bod gair o enau'r Bvenhin,
Uv/ch gelynion o bob ihywi
T^i 'ddewid ef, gadarn gri^i

,

•

.

A arwain eiddil jwan i'r "S^/
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5 Minnau'r gwanna o'r pererinioR,

yn y cliwedd rhof fy nhrocd,

Ar y graig sydd yn y moroedd^
y graig- g'adarna a fu erioed

;

Ceidw hon, ar bob ton,

Ofnau drwg- o tan fy mron.

HYMN 231.

J A RGLWYDD anfon dy leferydd,

ZiL Heddyw yn ei rwysg a'i ryni,

Dang-os fod dy lais yn gryfach,

Nag gall dyn wrthsefyll ddim j

Cerdd ymlaen, nefol dan,

Cymmer ynia feddiant glan.

2 TjTed Jesu i'r ardaloedd,
Lis teyrnasa 'r dywyll n&3,

N'ad fod rhan o'r byd heb wybod^,

Am dy chwerw angeu loes ;

Pa m bydd poen, addfwyn Oen,
Am dano yn eitha'r byd heb sen

3 Daccw gariad fel yr afon,

Daccw heddwch fel y llif,

Wedi cannu fel yr eira,

Frodyr anwyl fwy na rhif

;

Gyda hwy, caifffcd mwy,
F' enald heb na briw na chlwy,

4 Daccw 'r ffynnon wedi ei hagor^
A ddisgwyliodd llawer oes,
Yn awr yn llifo fel y grisial,

O'i ystlys sanctaidd ar y groes 5

Dwfr a'gwaed, rvdd ixchad,
I'r pechadur mwya gaed.

' Minnau bellach orfoleddaf,
Mae fymywyd gwerthfawr iawn,
V/edi ei roddi yngliydd.i gadw,
Mexvn cyfryngwr pcrfTaith Uawn ;

Di.tt:on \ v/, m:ic fe'u Dc jw.
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C O g'wna iml brofi 'r sypplau,
Hyfryd ffrwythau 'r Ganaan wlad,
Bias niaddeuant pur a heddwch,
Gwleddoedd hyfryd ty fy Nhad t

Dyma liwy, y perlau mwy,
A g-loddiwyd yn ei farwoi giwy.

HYMN 232.

1 TITEL dyma'r cyiaill g-oreu ga'd
VV Mae'n gan-rnil gwell aa mam na tli^d;,

Ymhob caledi ifyddloR yvr

;

Mae'n medru maddeu a cliudJio bai,

Ac o'i vv ir fodd yn trug-arhau,

Wrth bechaduriaid gwael eU'rliAv.-,

2 Y «^uvl a'th gafrb gwyn fyd hwy,
''i ailant byth ddymuno sawy,

'

A I leiiwi eu hesiau oli yn Hon
;

Mae rnoi* a thir, a da a dyn, '

Oil yn dy heddwch di dy hun,
A m\yy nac a ftdd y ddaear hoii,

J Anghenus wj'f bechadur gwan.
Am h3'ij'r\vi'n t} nnu tu a'r Ian,

Yn gweled digon gan fy Nuw

;

. Trysorau pe cawm ei mwynhau,
A laddai ngofid iaddai ngwae,
Ac a ngwnai'n llawen tra fawn byv/.

A' Mae yn ei glwyfau drysor drud,

I faddeu beiau penna'r b)d,

O flaen yr orsedd bura sydd

;

=lsri all euogrwydd yno ddim,
Fe gyll y ddeddf ei danmiol rym^
Troseddwr euog'aiffyn rhydi

:

5 'Does un afiendid unrliyw fai,

Nad yw eibaeddiant yn glanhau,
Pechodau dua gU wyd son,

A fcddir yn yr afon fawr,
Mewn aniryw liwiaii ddaethi iiiv."

' },sUys addfwyn Nefol Ocr.
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Nl welodd Ilyccalcl dyn erioed,

Ni chlywodd dust o dan y rhod.

Am neb cytfelyb iddo ef

;

Rhosyn Suron, Nefol yw,
Pwy cldatg-an byth rinweddau'm DUW,
Efe yw bywyd Nef y Nef".

7 Wei f ' enaid cerdd y ffbrdd yn by,

Yn union tu a Si on fry,

A cliadw'Lh lygaid at y nod;
Calfaria fryn lie g-\veli'r groes,

A'i haberth arni dan ei loes,

R.hyfeddod mwya'r Nef erioed.

S Fc welir Si-on fel y v/awr,
Er tlotted yw ei g-wedd yn awr,
Yn d'od o'r cystudd mawr i'r ian ;

Heb glafna chlwyfus yn eu plith,

Yn y cyfiawnder dwyibl t^:y:h,

Saif >ni y diwedd yn ei rhuu.

HYMN 233.

1 /^F' enaid dos ymlaen
V^ Dy w'r bryniau sydd g4v liaH-,

U.i gi'onyn uwcli, un gronyn inwy,"
Na hwy a deithiaist draw ;

.

Dy ancrvediniaetli caetli,

A'th of lau maitb y sy,

Yn peri it' feddwl rh'wystrau ddaw,
Yn fwy nr.'r rhwystrau fu.

2 Ml wcla fyrdd dan sel,

Fn'n ofni fel fy hun ;

'N awr wedi dring-o 'r creig-Iaii sevthj

- ^y*-^ } '^ nertli yr un ;

Yn canu 'r ochr draw,
Heb arr.ynt fi-aw na phocn,
Ganiadau hj-fryd Calfari,

Drxldefaint addfwyn Ocn.

Tioes fodd im' f\ n'd ymlaen,
'ioli)io bob gelyn 11 vm ;
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Oni fyddi di yn niwl a than,

Yn gledd a tharian im'

;

A rhwygo 'r mor yn ddau,
Palmantu 'r tywod man,
Ac yna ei gaead ar fy bi,

I rwystro Pharao ymlaen.

4 Mi ddlanga oddi ar yr Aipht,
Er llesged yw fy llun,

A thi gai 'r clod a*r mawl dilytb,

Yji gTyno byth dy hun :

Ynghyd a'r dyrfa faith,

O'r moroedd ddaeth i'r Ian,

Cawn seinio Anthem bur ynghyd^
Yn hyfryd yn y man.

HYMN 234.

\ "OLANTfFyddlon Si-ondewch,
13 A Uawenhewch i gyd,
Ymlaen a chwi fel milwyr da,

Yn lion er gwaetha'r Hid

;

O hyfryd ddedwydd awr,
Messia mawr a gaed;
ilenfFych i'r dydd a'r boreu daeth.,

Yr iachawdv/riaeth rad.

2 Drachefn ollawenhewch,
Chwl etholedig ri*,

Mae'r oruchafiaeth wedi d'od,

Trwy GRIST ein Piiod ni

:

Er cyfeiliorni 'n hh;
"awn dd'od i dir ein sfwlad ;

Henffych i'r dydd, &c.

2'l^r ini golli'r hedd,

Ym Mharadwysaidd wiw,
A bod yn fyr o gadw'r fraint,

Myn'd tan'ddigofaint DUW :

Ni gawsom h.*d y wraig,
Yn gadarn srrai'g i'n traed

;

iieniu'Vch i'r dydd, -?-
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4 Adilewld gafwyd do,

'Nol ini syi't!,i.) ymhell,

Arfaethol ras, hawl ini roed,

Ga'wd ar g-yfammod g'well

:

Mae'r sylfiicn yn ddigryn,

Ni choliir un o'r had ;

Henftych i'r dydd, 8cc.

5 Er gwaetha satan sydd,

Yn temtio ddydd a r.bs;

Mae g-enym hawl i'r trysor da,

Sy'n para o oes i oes :

Ffbrdd newydd gafwyd do,

I deithio aty Tad;
Henflych i'r dydd, 8cc.

HYMN 235.

1 r\ AGORfyllygaidi welcd,
V-/ Dirgelwch dy arfaeth a*th air,

Mae'n well i mi gyfraith dy enau,
Na miloedd o arian ac aur ;

Y ddaear a'n dan a'i thrysorau,
O'ld g-eiriau fy NUW fydd yr un» .

tooc

y,?:Fy Mhrynwr yn DDUW ac yiVDdyn

Rhyfeddod a beru'n ddiddarfod,
Yvv'r ffordd a gymmerodd efe,

I gadw pechadiir colledig,

Trwy farw ei hun yn ei le !

Fe saf'odd fy Mrenlun ei hunan,
Gorchfj'godd awdardod y ddraig,

Ein Samson galluog ni ydyw ;

O caned preswylwyr y graig.

Daetli blwyddyn y caethion i ganu»
Doed meibion y gaethglud ynghyd,
Ni geiniwn trwy'r Nefoedd a'l' ddaear,
Ogohiant i Brynwr y byd :

Mae Brenhin y Net' yn y fyddin,
Cwae satan a'i filwyr y'n awr,
Trugaredd ahedd sy'n teyrnasu,
OgonianttrwyV Nefoedd a'r Jlawr.
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4 Y Hew hvyth Juda, gorclifygt)dcl.

Pa elj-n all sefyll o'i flaen ?

Mae Si-on yn teithio tu ag adre,

Mewn cerbyd dychrynllyd o dan :

Bydd miloedd o saint ac Angj'lion,

Yn dorf ogoneddus ynghyd,
Yn canu rliyw Anthem drag'wyddol,
O ogoniant i Brynw? y byd. -

HYMN 236.

1 TV/r AE lluoedd maith ymlaen,
iVX 'N awr o'u carcharau ^n rhydd,
A gorfoleddu maen',
OH wedi cael y dydd :

I'r Ian i'r Ian diangasant hwy,
Yn 61 eu traed y sengwn mwy.

2 Gadawn y byd yn 61,

Y.byd y cawsom wae,
y byiag.sydd bob dydd,
Yn ceifio 'a llwfibau

:

^ . Ni v>'elwn wlad rhwng ser y Ncf,
. . "Sy fil.o -weithiau 'n well nac ef.

, .5 Csfwnla'dio i mewn i fysg,

. Y rliai.y clywsom sbn ;

jGsLRnasant. bav/b ei \visg,

, ' 'Yri nwyfol waed yr Oen ;

- 'Jltgwledda 'n lion heb ddiw^edd mwy,
; Tn bur yn eu cwmpeini hwy,

4 Cawnwerd yr addfwyn Oen,
Fn farvv ar y bryn,

Yn raedi o ffrwyth ei boen,
Yn hyfryd y pryd hyn :

'

.'.l

' JvTddiynau heb i5[f yn canu yngbyd;; ;'^

i'i- liwn fu farvv dros y byd.

$ Fe gan 'trfeddion gias,

\ ^ Ar foreu gias a dd^aw^;

Wrth "wekd boddr 'r Aipht,

A;lr8V7ttiaUj*r ochr draw

;
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Fy enaid 'he'd i ben y bryn,

I wel'd y concwest rhyfedd Iijni,

6 Caf wel'd lorddonen faith,

Yn dal ei dyfroedd du,

I'm dwyn i ben fy nhaith,

Yr etlfeddiaeth fry :

Pa'm r'ofnai lu ? mi af ymlaen,
I'r Ganaan wiw trwy ddw"r a tliao.

HYMN 22,7.

DlogeLVJch yp.g NGHRIST.
1 A RGLWYDDgrasol dyrogymmorthj

JL\, I gylioeddi etto i ma's,

Ddyfnder calon dyn truenus,

Ac anfeidrol olud gras.

Fel b*o dyfnder, fel b'o dyfnder,
Fyth am ddyfnder yn cael son

,

2 O's trwy filoedd o gystuddiau,
Rhaid im' etto fentro •mlaen ;

Yn dy allu af trwy'r d}^roedd,
Yn dy allu af trwy'r tan; _,

Noddfai mi, Cfc.

Bydd dy hunan, Arglwydd uiawr,

3 Tan dy gysgod, Craig- yr oesoedd,
Yn g-yssurus g-allaf fyw;

Fy unig g}'ssur tan y nefoedd
Yw dy fed i mi yn Ddaw,

Digon i mi, C-'c.

ifw dy wyneb gwridog gwyn.

4 i)ai fy yspryd yn y rhyfel,

,
i3al fy llygaid arnat ti

;

T^rt -dy aden galhif ganu, '.

arehfygu'r lievvaidd lu ;

' uria, C?c.

i:.i.to i'r frwydyr yn dy. law.

'v'riddfa'i jni.y.n y. *storom
.'-.ostAigiwyd^, by4 yn hyn ,
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AmddifTynfa yn y frwydyr,
Maeddaist dioswyf ar y bi*yn

Tan dv g'vsg'od, C-'C,

Ffojlfrha^y Uidafydd.

^I

HYMN 238.

Rhed'Vichfel y caffoch Afael.

'R ddaear a'i gwagedd,
Ni ganwyn yii iach.

Awn drosyr lorddonen.
Oil 'mhen gronyn bach ;

Ni redwn yr yrfa,

Trvvy ddy froedd a than,

Mae'r goron a'r pulmwydd,
A'n Priod o'n bla'n,

2 Farwel dai a thiroedd,

Ac arian ac aur,

Trysorau sy'n darfod,

Ni gawsom Fab Mair

;

Y mac pob avvdurdod,
Trwy 'r nefoedd a'r llawr,

Yn Haw ein Hanwylyd,
Ardderchog yn awr.

3 O ddydd i ddydd yma,
Mae drain yn ein nytb,

I'n gyrrui'r deyrnas,
Bar'tow'd i ni byth

;

Melusach croes lesu,

Na choron y byd,
Ei wyneb yw'r nefoedd,

Bereiddlon i gyd.

Yr a Seivon yn ddim,
Mae hitl^au'n gorchfygn,
Yn 'chwai^.eg ei grym ;

Mae'r mor a'r lorddonc:^

A'r Jiaul yn ddi-boen
Yn chwari^e o oclior,

rriodag-fprc]) yr Ocr
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5 Ffarwel i anrhydedd,

I esmwythder y byd,

Pleserau sy'n darfod,

Ffarwel i chwi gyd ;

Gwenhicithwyr a thwyliwyr,
Ti-igolion y Ihvch,

Ni g-awsom y Cyfaill,

A'ch maeddodd o'r trwch.

HYMN 239.

Digonolr^vjyd Aberth Crist.

i T?Y en aid a lewygai,

-I? Ni allwn godi mhen,
Oni b'ai'r un a dalodd
Fy nyled ar y pren ;

'Does dim a gliria 'ogrwydd
Pechod dynol-ryw,

Ond gwaed y cyfiawn hwnnw
Fu farw i ni gael byw.

2 Ei 'nabod ef yw'r bywyd,
Trag'wyddol fywyd yw,

Gwir iechyd a happusrwydd,
Gogoniant dynol-ryw

;

Yng ngwedd ei wyneb siriol

Tangnefedd i mi'n awr,
Na allaf ddatgan allau

I drag'wyddoldeb inawr-

. o Y Cyfaill goreu welodd
Fy en aid y\v e'n wir,

Fe'm prynodd ar Galfaria
Tan eiiha poen a chiir ;

Fe fethodd dae'r ac ufFern,

A'r nefoedd faith ei iiun,

Ddifetha dim o'r cariad
Yng nghalon Duw at ddyn.

* Y dafnau gwaed a cbwysodd
^f drosgm ar y llawr,

:y-''\ c'-Tfel eu dadleu'n uchel
' > nsien^.faingc yn ^v/r ;
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O'r grotli i ben Calfaria

Ei' ddioddelTiint ef
Sy'n cael ei bledio droswyf
Yn^ n^hanoi nef y nef.

Er g-waetha'r maen a'r g-wiiwyr
Cyfododd'Iesu'n fvw,

Daeth yn ei law alluog-

A phs.rd\vn dynol-ryw
;

Gwnaeth etifeddion ufferni

Yn etifeddion nef,

Fy enaid bvlh na thawed
A cbanu iddo ef,

C Fc'i g-wellr ai* y cwmmv.'l
Yn dyfod cyn b'o bir,

A'i ddedv/ydd waredi,^ion,

Ffrwytii ei ddioddefaint pur;
Eydd Gog^ledd, De' a Dwyrain,

Gorilewin faith yn un,
OH yn eii erynau gwynion
Yn moli Mab y dyn.

. HYMN 240.

Crist yn Ijryndi onipan oeddpobpctUyn pa

1 deilwn.^- a bob clod.

1 "I7 Y Now, a'm Tad trn^^aropr,

A Sydf

Khyfeddol fn dy ofal,

Am danaf fi erioed ;

Mewn myrdd o g-yfyrig-dcrai:.

Ti fuost ini' yn Ffrynd,
Pan oedd pob peth yn pallu,

O m golwg wcdi ir.yn'd.

2 'K-wyt tl yn llawn.tostari,

At brchaduriaid g-wael,

Tostuviaist wrth Manasse,
Tosturiaist ti wrth Satd ;

?J -irdden f^^.lch g-ythreulig-,

Y hechadurt s fa wr,

*l'-)stV-na wi'thyf finnan,

Y" ^waetha* c Iwch y llawr.
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2 'Rwj-'n cofio Bartimens^
Yn llefain ar dy ol,

Yn g-waeddu am ei olwg*,

Ynnillodd hwnnw'r gol,

Rhoest iddo ei ddymuniad
A liefyd lawer nnvy,

O madden ! maddeu i mlnnau,
A chuddia fi 'n dy glwy'.

4 Cyfaddef 'r ydwyf Arglwydd,
Y g"osp yn llai na'm bai,

A'th fod di mcwn cyfynder
Yn arfer trug-arhau

;

Trug-aredd rbo im' etto,

Bechadur gwael ei lun,

A chymmer y gogoniant
I gyd i ti dy hun.

5 O gwel^fi yn fy nghystudd !

Dy wacl anufudd was,
Yn griddfctn am drugaredd,
Yn brefu am dy ras,

A hollol waredigaeth
Q'm holl drueni trist^

A chalon rydd i garu
A chanmol lesu Grist,

6 Mae hiraeth yn fy nghalon
Am wel'd y saint i gyd,

'Rwy'n profi mwy o hiraeth

Am wel'd fy Mhrynwr driid
;

Rho wel'd dy v.-yneb gwridog'
A pbroii'th nefol hedd,

Cyn i mi orwedd obr}^

Yn nhywyll byrth y faedd.

7 Gvvasgara'r tew gymmylau
Oddi yma i dy fy Xhad,

Datguddia i mi beunydd
Y iechydwriaeth rad

;

O dywed wi'th fy enaid,

Mai ti.byth vw fv rhan,
=5? oaf fvnedindhelaetb.
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8 O Dduw ! 'rwyf am g-ael gwylood
A alwyd fi erio'd,

O's wyf yn un o'th ddefaid,

Datguddia im' dy nod

;

O dywed air dy hunan
Wrth f enaid chvyfus trist,

Dy fod yn maddeu'm beiau

Yng nghlwyfau lesu Grist.

HYMN 242.

Tmffrosty PERERINIOK.
1 "ITT" EL, dyma'r Pererinion dewr,

YV Achubwyd yn y 'stormydd mawr
Dan Sinai fe'u cynhaliwyd hwy,
P vvy elyn a'u gorchfyga mwy ?

:3^ Dyma'r rliai garodd Duw cyn byd,
' Ac yn eu carci mae o hyd

;

.. , Yn rkad maddeuodd beiau'r rhai'n,

A'i'gwisgodd oil a liiain main.

5 A gwaed yr Oen eu prynu wna'w'd,
Eu l\enwau ymhlith y saint a ga'w'd

;

Vxwy a gyfrifwyd yn ddilai,

G rif y bendigedig vai.

4 lesuyw eu Ffrynd, a'u Prynwr drud,
Eu Twr a'u Trysor yn y byd ;

Ea harch fe'u caria maes o law,

Yn ddiogel trwy farwolaeth draw.

5 Pvvy fatter yw i rhai'n i gyd,
Gael eu dirmygu gan y byd ;

Eu henwau da, a'u parch, a'u bri,

Sy' 'nghadw yn y nefoedd fry.

a
HYMN 243.

Syre^ ni a eivyilysiem vjeledjr Jj

SSU, difyrr-wch fy enaid drud.
Yw edrrjh ar dy wedd,

A r ^>^ >p. llyth'rennau dy •-"'^^v r»iMv

yd acyiibed'^.'
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2 O cae fy llygaid rhag Im' wel'd
Pleserau gwag y byd,

Ac i mi wyi-o byth oddiar

Dy Iwybrau gwerthfawr drud.

3 *Does gennyf ond dy allu mawr,
I'm nerthu i fyn'd ymla*n ;

Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym,
Fy nghongcwest a fy nghan.

4 Melusach nag yw y diiiau mel,

Yw munud o'th fwynhau,
Ac nid oes gynnyf bleser sydd,
Ond hynny yn parhau.

HYMN 244.

Ttnofjn am yr lESU.
1 T> WY 'n edrych dros y bryniau pel»,

XV Am danat bob yr awr

;

Tyr'd, fy Anwylyd, mae'n liwyrhati.,

A'm haul bron mjTi'd i lawr.

2 Trodd fy nghariadau oil i gydy
'Nawr yn anff3'ddlon im'

;

Ond yr wyf finnau*n hyfryd glaf

O gariad mwy ei rym.

3 Cariad na 'nabu plant y 11awr, .

'Mo'i rinwedd nag o'i ras,

Ac sydd yn sugno'm serch a'rabryd,
O'rcreadur oil i ma's.

KYMN 245.

HAUL CTFIAWNDER ynnesaK.

1 A ETH heibio'r gauaf chwerwdu-
Jl\. Y 'storom oer a'r gwlaw;
Ac fe nesaodd, ac fe nesaodd,
Ac fe nesaodd hyfryd haul
Cyfiawnder pur gerllaw.

' Fe wnaeth ei babell yn eln pUth,
A^i ^resenncldeb sy*

R

/. J

I
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Yn tpol pob cystttdd chwei'w loes
Yn hyfryd hedd i ni,

3 Fe welwy'd blodau ar y dda*r,
Grasifsau pur y nef;

OH yn aroglu'n beraidd iawn,
Oddi wrth ei wisgoedd ef.

4 Mae durtur yr efengyl fwyn,
Yn llanw bro a bryn

;

O dewch a dringwn fynu fry,

'Nawr g-yd a'r awel byn.

HYMN 246.

Bisgviyliad atn y Flnayddyn gyintneradiuy,

1 nn AN fy maich yr wyfyn griddfan,

JL Disgwyl amser i ryddhau ;

Disgwyl fy mhecbodau i dreulio,

Etto mechod sy'n parhau

;

Disgwyl caf gasineb hoUol,

Carief fy addunedau i'r dydd ;

Etto finnau yn y gadwyn,
Ac yn methu m} n'd yn rhydd.

2 O na chlyvvn yr udgorn arian,

Ryw bryd yn rboi bloedd i ma's,

Ac yn cyhoeddi i f * enaid llwythog,
Heddwch amaddeuol ras

;

O na ddeuRi nerth i wared,
Fel Uifeiriant mawr ei rym !

Pel na allai'm nwydau pennaf,

Bellach i'w vrrth-sefyll ddim.

3 Mi ro'wn fydoedd maith, pe meddwn.
Am gael gweled torri lawr

Bethau ag sy'n myn'd a meddwl
Fil o weithiau yn yr awr :

Trais a gorchest sydd ar fy ysprjd,
Cryfyw'm gelyn, minnau'n waiV-

Addfwyn Oen, yn fuan brysia.

Help fi o'r pydew byn i'r Ian



HYMN 247.

Adde%:ldion o^r NEFOEDD.

MAE addewldion nef'o'm hocLor,

Fod fy lesu yn Ffrynd i'r gvWiU
O'r pyde\vau dwg ei hunan

Garcharorion llesg- i'r Ian :

ToiT y bolltau pves yn g-andryll,

Tynn y barrau hen^rn yn ol

;

Gad fy enaid o'r dyfnderoedd
'Hedeg- yna i dy gol.

2 Nld wy'n haeddu dim trugareddj
Tro'js fv nghefen ar y nef;

A chofleidiais fy eilunod,

'Nol meddiannu ei gariau ef

:

Gwevthais drysor mwy na'r ddaear
Am bleserau munud awr,

Ac 'rwyf bron a thorri nghalon,

Am ei heddwch ef yn awr.

3 Ettc un-waith mi cTdyrchsfs^^—-^i-*-*.

Un ochenaid tu a'r nef;
Ac a wylaf ddagi-pu 'n hidil.

Am ei bresennoldeb ef

:

Pwy a wyr na wrendy clustiau
Yr hwii a greodd ddaear a nen^

Ac y daw fy nymuniadau
Trist hiraethlon oil i ben.

HYMN 248.

Credu yiig .NGHRIS 1

.

1 IV/r A.E holi gaviadaii'r ddaear Lo.
JLVJL Fy ngado i yn gyttun

;

Ond mae fy Anwylyd innau'n well.
Fyrddiynau maith n^jjun,

? Ac er fod mil a lav/eril;:i,

Gael sangi ar f;; m!ien ;

Mae fy ngriddfanii au innau'n rhe^..

Yh'dringo tu Vr r<?n.
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S Er ofni beiau fy neheulaw,
Ryw awr i dorri ma's ;

Etto 'rwy'n credu geiriau'r ne*^

Mae trech yw dwyfol ras.

4 Mi gredaf er mor hwyred yw,
Caf gong-cwest ar fy mai

;

Ac am fod lesu yn gadarn un.
Mi beidiaf liwfrhau.

5 Tan gredu mi anturia 'mlaen,
Crediniaeth yw fy ngrym i

A than awelon cadarn gred,

N' all fy mhechodddim.

HYMN 249.

Hiraeth amfod tan ar-weiniadyr YSPRTD
\ T>ERERIN wvf mewn anial dir,

JT Yn^--;^-2;:LaatnraTr; ~

AC yr wy'n disgwyl bob yr awr,

Fod ty fy Nhad gcrllaw.

2 Acmi dybyg-af clywaf swn <,

Nefolaidd rai o'm blaen,

Wedi congewero a myn'd trwy
Dy'mhestloedd dwr a than.

3 ^vr'd Yspvyd sanctaidd ledia'r ffordd,

Bydd i mi'n niwl a than ;

Ni cherddai'n gy\vir banner cam,

Ne's elost o fy mlaen.

4 Mi wryra vveithiaii ar y dde%
Ac ar yr asswy law.

Am hynriy arwain (gam a cham)

Fi i'r baradwys draw.

5 Maelriraeth arnaf am y wlad
Lie maey.torfeydd di-ri'

}

Yn canuV antbem' ddyddiau *u hoes.

Am angeu Calftri.
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HYMN 250.

AcJ mce^r Tspryd a'r Briodas-ferchyn tlyuei^

Tyred.

1 nn YR'D Arglwydd, U'th adde^vid rad,

X Par eiriau'r nef i ben ;

Dyddlau fy rhydd-did ro'w'd tan sel,

Yn llyfr mawr y nen.

2 Mao dyddiau grlddfan 1 mi'n hir,

Caethiwed Babel fawr ;

O na chawn deimlo'r Jiibil fwyn,
Yn agor dorau'r wawr !

2 Ac O ! na throry barrau pres,

A'r bolltydd heiyrn yn ol

;

Fel cawn ni gadw cariad pur,
A heddwch yn fy nghol.

4 Mi awn tu if Seion ar y wawr.
Lie bues gynt yn byw ;

Ac ni chymmerwn g-wmp'ni im'

Yn unig ond fy Nuw.

5 Tybygwn pe b'ai'm troed yn rhydd,
Maes o'r caethiwed hyn,

Ni wna'vvn ond canu fyth tra f * wyf,
Am ras Calfaria fryn.

HYMN 251.

O / deuvich i'r Byfroedd.

^EWN bechaduriaid at y dwfi'

.

A darddodd ar y bryii ; .

Ac ni gawn diachdio fyth heb drai,

O'r afon loyw hyn.

'2 Mae yma drugareddau rliad

I'r tlawd a'r llariuidd rai,

A rhj-Av fendithion maith yn 'Stjdr,

Sydd fythol yn parhau. /

.

H 2
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3 'Does yma elsiau fyth yn bod
Trysorau gras yn llawn,

Er maint yryfed a'r g-lanhau

O foreu hyd brydnhawn.

^F

HYMN 252.

CRIST yvify MHRYNWR.
E flinodd f enald bach ynghri»

A dwndwr oer y byd ;

Ond mae difyrrwch lawer mwy,
Gaift'hollol lanw mryd.

2 Nid yw trysorau'r India bell,

A chyfoeth maith Peru,
Ond rhyw ddisylwedd sorbd gvvaei,

I'w pwyso a fy Nu\r.

3 Mae yn ei heddwch bethau mwy
Na fedd y byd yn un ;

A phrawf o'i g-ariad ydyvr'r fraint

Oiuchaf gafodd dyn.

HYMN 253.

Canys BACHGEN a aned i ni, &c.

1 T3 ACHGEN a aned, Mab ro'vv'd in»,

X) Ei enw sy'n Rhyfeddol

;

Ar ei ysg-wydd ef llywodraeth ga'd,

Duw cadarn. Tad trag-'wyddol.

2 Chwilio ej Berson hardd a*i waith
Sy'n orchwyl maith anfeidrolj

Gelwir yma ac yn y nef,

Ei enw ef Rhyfeddol.

3 Dehon^lwch hyn ddysg-edig rai,

Rbyfeddu mae'r ccnhedloedd,
P'odd g-a'l'sai Main ei gynnwys ef,

Na chynnwys nef y nefoedd.

•i Dmv mriwr, Greawdwr dw'rathii'

1.^:161 ei wir genhedlu,

.



199

liran Forwyn wnaethpwyd ganddo el hun,

Fy enaid sy'n rhyfeddu.

5 Mae holl ddoethineb Duw }Tighyd,

Yn cwrddid yn ei Berson ;

Nid rhyfedd bod myrddiynau'r nef
Yn ei foli e^yn g-^sson,

HYMN 254.

1 '^TI phery ddim yn hir,

-LN Y ddu d\ mhestlog- nos,

Ni appwyntiwyd oesoedd maitb,
I neb i g-ario'r groes

;

Mae'r hyfryd wawr, sy'n g-'leuo draw,
Yn d'weyd fod boreu biaf ger llaw.

2 Mi wela'r cwmmwl du,

Yn awr ymron a fToi,

A g-wynt y gog-ledd «y,
Ychs dig- bach yn troi

;

'Nol temmestl fawr, daw yn y man,
Ryw hyfryd hia ar f ' enaid gwan.,

3 Mi fydda'n llawen iawn,
A ngofid tan fy iihraed,

O foreu hyd brydnhawn.
Tan aden t^wir fwynhad;

'Does arall ddim, ond nerth dy rad,

A'm tyn i'n Ian i dy fy Nhad.

4. O na allwn roddi 'mhwys,
Ar dy ardderchog- law,

A gado i gystudd dd'od,

Oddi yma ac o draw ;

A byw tan nawud, y dwyfol waedj
Yngolwg hyfiyd dy fy Nt»ad.

5 Noddfa pechad-.ir trist.

Tan bob dryUiedig friw,

A phvvys euogrwydd llyra,

Yn u'nig yw fy NUW :

'Does enw i'w guel, o dan y Nef,
7n uuig ond ei Jiaw of.
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6^0 ffynnon fawr o hcdd,

anchwiliadwy for,

Sy'n cynnvvys ynddo ei hun,
Ryw an herfynol stor :

Bydd miloedd maith, jn canu'n lion,

Drag'wyddof Anthem ger ei fron.

7 Ymgrymed pawb i lawr,
1 Enw'r addfwyn Oen,

Yr Enw mwya' mawr,
Erioed a glwrd s6n

;

Y cBd y mawl, y parch a'r br",

Fo byth i Enw'n Harglwydd ni.

'I

HYMN 255.

ACHAWDWR dynolryw,
Tydi yn unig yw,
Fy Mugail fla

:

Mae angeu'r groes yn Uawn,
O bob rhinweddol ddawn,
A ffrvvythau melys iawn,

Rhai'n a'm iacha.

2 Gwna f en aid bach ynglyn,

DUW wrthyt ti dy hun,

I'th wii- fwynhau

;

Ac yna gallaf fyvr.

Tan g-ystudd o bob rhyw,
Mewn Uawn dawehvch gwiw,
Byth i barhau.

3 Arhosaf ddydd anos,
Byih bellach tan dy groes,

I'th wir fwyrhau :

Mi wn mai'r taliad hyn,

Wnaed av Galf.u-ia f< yn,

A'm caHnai oil yn w^n,
Oddiwrth fy raai.

4 O ffynnon werthfawr rad,

Yr atbn fawr o waed,
Ar Galfari;
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Dylifa i lav/r i'r byd,

A chudd fy meiau i gvd,
Yn nyfnder cariad drud,
Dy haeddiant cu.

5 O tjTed a-^vdwr hedd,

A tbyn ni mewn i'r wiedd,
O'r pydew prudd ;

Ein henaid griddfan mae.
Am gael ei wif iachaii

O'th ras tyr'd yiiia'n glau,

A rho ni'n rhydd.

6 Mae torf aneirif fawr,
Yn ddisglaer fel y wawr,
'Navvr yn y NeT;

Trwy ganol gwawd a Hid,

A gwrth'nebiadau 'r byd,
Ac angeu gl's yngbyd,

A'i carodd ef.

Y gwelir saint am hyn,
Dydd sy'n nesau :

Caniadau am ei glwy,
Fydd eu caniadau hwy,
A'r rhei'ny fyddant mwy,
Byth i barhau.

HYMN 256.

1 1^ TYRED Arglv/ydd mawr,
V^ Dyhidla o'r Nef i lawr,
Ga\rodydd pur

;

Fel byddo i'r egin grawn,
Forea-dd;,dd a pbndnhawn,
I darddu'n be-aidd iawn,

O'r anial difr.

2 Ac er nad wyf ond gwan,
Os deli di fi'r Ian,

Ni'm maeddir ddim

;

Mae. iKTth dy fralch yn fwy^
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Ka*u holl fvdclinoedd hwy,
Sy'n rhoddi i mi glwy,
'Er maint eu grym.

3 Fy meiau f4ch a mawr,
Sydd raid e\i cael i lawr>
Cyn byddo hir

;

Fe fynn cyfreithiau'r Nc',
1 djnnu'r llygad de',

A thorri'r fraich o'i lie,

Ei air sydd wir,

4 Y g-eirlau oil i gyd,
Ro'ist i mi o brjd i bryd,
Sydd felys iawn :

Gad i mi glyvved Uef,

Pciciddiaf sain y Nef,

Efengyl t^adarn gref,

Ai iicfFuith llawn.

3 Ni g'erddwn tu a'r wlad,
^W.'casodd dv,'3'fol wttccJ,

Y m^ie gev Haw :

Ctiwn oleu'r Golofn dan,

I'n dvvy« trwy'r nior yn Ian,

A,- ni g'uwn seinio can.

Y) ochr- draw.

6 R^o gymmortli 1 mi fvw,
Ta '. 'akn bur fy NUW,
M^wn lioches wu-

;

Ac yaa mi 31" yn hy,

Trwy luoedd creulon cry.

Lie mae fy lESU cu,

Cyn byddo Llr.

7 Ma.e hcddyw yn y Nef,

Fy vddiynau gyd g ef,

Yn canu ei glod :

Eowch dringwn tu a'r kn,.

Caw»i feddu yn y man,
Yi- a *lal ddacth i'n vban

Hyfi-yda ericed.
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HYMN 257.

1 T^EWYDDION brSf a ddaetli i'n bro,

xN Hwy liaedden' gael eu dwyn ar go%
Mae'r JESU wedi cael y dydd,

Caiff carcharorioa fyn'd yii rhydd,

2 Mae JESU GRIST o'n hochr ni,

Fe goUodd ef ei waed yn Hi

;

Trwy I'inwedd hwn, fe'n dwg yn iacb,

I'r ocbr draw 'mhen gronyn bach.

3 Fy JESU g-arai bellach mwy,
Dioddefodd drosof farwol glwy

;

Fy Mhriod hynod yw o hyd,
A'm cyfaill goreu yn y byd.

4 Doed iel y del, mi a'i cara o hyd,
Dan bob rhyw drallod yn y byd ;

Yn angeu du, a'r farn a ddaw,
Mi a'i cara i drag'wyddoldebdraw.

5 Pan'syrthio 'r sir fel ffigys ir.

Pan ferwo 'r m6r, pan losgo 'r tir ;

Pan droir yr haul, a'r lloer yn dda,
Pryd hyn mi gara Mhrynwr cu.

6 Tra caflTwyf rodio 'r ddaear hon,
Rho 'th hedd fel afon dan fy mron ;

Ac yn y diwedd moes dy law,
I»m dwyn i mewn i'r Nefoedd draw.

HYMN 258.

^ T^ID oes un gwrthddrych yn y tydj
i.^ Yn deilwng o fy serch a mryd,
Mae t}Tifa'm henaid cannaid cu.
At drysor trag'wyddoldeb fry.

; Pe cawn y byd i gyd yn grwn,
A.byw flynyddau fil yn hwn ;

Ni'byddaiond torf o ofidiau'n un,
Uxib gafiel heddwcli Duw ei hupi
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5 Beth dal i'm ro'i fy serch a mrycl,

Ar ddim a welais yn y byd ;

Da, daear, dyn, pa gysui* yvv,

Y dydd y del digofaint Duw.

4 Pan byddwi'n wyneb angeu du,
Heb gael ond cefn pob cyfaill cu ;

Pryd hyn pwy helpa'm henaid gwan,
O'r hen lorddonen fawr i'r Ian ?

5 O'r dvwyll wlad pan fvddwl'n ravn*d.

Fy JESU byJd ty liyddlon Ffrind",

Pa tVawd, pa chwaer, pa gyfaill gvveU,
A'm hebrwng i'r ardaloedd pell .'

i6 'Pa'm carai'r byd a'l wagedd mwy.
Hyd angeu'n brin y deuant hwy ;

Gwell i mi garu T Ffrind a ddaw,
Yn angeu i mafiyd yn fy Haw. .

t O cofia fi pan bwi'n y bedd,

A cliasgl fy llwch i'r Ian mewn hedd

;

Ac -arddel fi yn y farn a ddaw,
A gosod fi ar dy ddeheu law.

3 Ffarwel deganau gwng y byd,
A'r holl ofidiau sy ynddo i gyd ;

Ta ag adre' r af er dw'r na than,

Mae swn fy mrodyr o fy mlaen.

HYMN 259.

1 pECHADUR vvyf dagwyr fy Nuw
i Llawn o archollion o bob rhyw ;

Yn byw mewn eisiau o waed y groes.

Bob munud awr o'r dydd a'r n6s.

2 O Arglwydd cofia'th angeu dradj,

A'th boenau mawrion yn y bycj^^

A dkdieu rhai'n ag uchel lef, '
, .

Dros f' enaid tlawd y?ighanol'^^-

3 Llamma fel h^dd tros frymattpc^f

.

C^^awna 'r addewidioft^«:^t*f -
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galw d' etholedig had, '
.

1 brofi rhagorfreintiau *th waed.

4 Ti fuost farw (rhyfedd yw,)
Er mwyn dy elynion i gael byw

:

Berbyn i'th go'l a iho ryddhkd,
Vr saw! a brynaist a dy waed.

5 Fe gAxff dy Eaw anwyl glod,

Pan ddarftb i r Nef a'r ddaear £6(1,

Am achub un mor wael ei lun,

Na alias ai ei achub ond dy hun.

6 'Rwi 'n dewis JESU a'i farwol glw} ;,

Yn Frawd a Philod i mi mwy ;

Ef yn arweinydd ef yn ben,

I'm dwyn o 'r byd i 'r Nefoedd wen.

7. Si ganmol bellach wnaf o hyd,
Er maint o boenau sy'n y byd ;

Dechreuais g'<n a beru 'n hwy,
>Tac y cair diwedd ai-ni mwy.

HYMN 260.
. . -

1 "pWY jdyw hon sy'n llesg ag\iraB,
• A O'r anial fyd yn d'od i'r Ian ? .^

Gan faint ei bai blinedig" yw, --'"V
Yn pwyso ar ei 'Nwylyd gwiw. . f^

2 Dyma y pererinion hy, --^

A achubwyd o ddyfnderoedd du :.

'•

J)an Seinai fe'i cynhaliwyd hwy, '

Pa elyn a'u gorcbfyga mwy.

5 Er caei eu herlyd yma o hyd,
A*u llwyr ddirmygu gan y byd?

' ^ Mae eu henw da eu parch a'i bi'I,

.'YagKadw yn y Ne&edd ft
^

ddfan yn y cystudd mawr"; /.

ylwch mwy, mae n'wyddion Havilj
^ vrna'ckcalQtuiau*n Uawen iawn.
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5 Treuliwn ein dyddiau bellach bytb,

Mewn un Uawenydd pur dilyth ;

Cofiwn d' Enw, a seiniv,rn glod,

Tra byddo 'r Nefoedd wen mewn bod,

6 Ymhen rbyw oesoedd rif y gwlith,

Ni flina 'r saint dy garu byth ;

A bias o newydd iddynt hwy,
^

Fydd canu am dy farwol glwy. n|

7 Dyma hwy 'r gadwedig hll,

A gadwyd ar y llwybr cul

;

Blaen ffrwyth y dyrfa ddaw trwy rEs,

O'r cystudd mawi-, a'r anial cas.

HYMN 261.

1 T^ YSG fi mhob man, dysg fi pa f6dd,^

J 1 dd'weyd a gwneuthur wrth dy f6dd i

Dysg fi ryfela a'r ddraig heb goll,

A dysg fi goncr'o 'mhechod oil.

2 Y gwanna wyf a'r rheittia ei ddwyn,

O'r defaid gwirion ac o'r wy^ J

A diau vw y byddai'n ol,

Oni chwyd y Bugail fi'n ei go'l.

fl Pan gwelych di fi'n crymmu 'mhen,

At ryw wrthrychiau is y Nen :

dangos im' na thai yr un,

I*w garu byth ond ti dy hun.

4 O gwna fi'n golofn gadarn gre',

'N y demel lan dod i mi le ;

1 lynu wrthvt ti yn lan,

YmhOb rhyw drallod fawr a man,

5 Rho ,Win ac olew yn fy mriw,

A g^^^isg fi'n deg a delw DUW .

A thvn fi'n lion y blith i llu,

Sy'n'ddisglaer yn y Nefoedd M". - >
,
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1

6 Caf lechu »n dawel yno o hyd,
I Anghofio 'r boen sydd }n y byd ;

Mae twrf a rinvysg- y ddinas fawr,

Yn euro f enaid gwan i lawr.

7 Gael telmlo ei bedd a'i fywiol ras,

Yw'r Nefoedd sy ar y ddaear lis ;

- A'm Nefoedd byth yn Nef y Nef,

Fydd edi'ych yn ei wyiieb ef.

HYMN 262.

1 TT TRTH droi fv ng-ohvg yma* n awr,
VV I g-yrrau 'r g-readig'aeth fawr

;

Gwriliddrych ni w'il i'y enaid g-wan,

Ond JESU i bv.-yso anio 'n rlian.

2 Pwy wrenda riddfan fVenaid g'wan,

Pwy 'm dwg u'm boll ofidiau i'r Ian ?.

Pwy ddwg fy ir.aicli fel Breahin Nc%
Pwy gydymdeimla fel efe ?

3 Agorodd ef, pan rwygai'r Hen,
HoU auraidd byrth y Nefoedd wen
Ko'i rh}dddid i'w gariadau ti',

1 mewn i hoU drigfannau'r Nef

4 Ffordd newydd wnaed gan Jesu Giiisi,
llliag syrtbio draw i ufrern drist

;

Wedi ei pbalmantu ganddo ef,

O ganol byd i ganol Nef

5 Wei, dyma un O dywedwch p'le,

Y gweiir arall fel efe
;

A beru'n ffyddlon i mi o hy.d,

Ymhob rhyw drallod yn y byd.

C P^bo gymmorth ctto i'm henaid gwari;

Ne 's dod o'r moroedd oil i'r Ian ;

A obael fy nhraed ar sanctaidd di'r,-

O fewii i gaerau'r ddinas giir.

Y;' "fywfch mynych JESU cu,

Diitgudctia'Ui f^d yn eiddo i ni

;
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Mewn tonnau mawr yn wastad gad,

Im ddys^ llefain Abba Dad.

8 Yn Peniel 'rwyt fy enaid clyw,

Ymdrecha'n deg ag angel DUW,
Pwy wyr na's cai cyn torri'r wawr*
Wir etifeddu *r fendith fawr.

HYMN 263.

1 Tr\ OES arnaf eisiau yn y byd,
JL/ Ond golwg ar dy haeddiant drud;
A chael rhyw brawf o'th Nefol rin,

I ymado'n Jin a mi fy hun.

S Er bod dy haeddiant gwertbfawr drudj
Yn fwy na'r Nef, yn fwy ra r byd ;

Yn rhyw anfeidrol berffaith lawn,
Rwi'n metliu gorphwys ai-no'ii llawn.

3 O fiaen y Drugareddfa fawr,
Yn treigu o flaen dy drued i lawr

;

Gwel y pechadur dua gaed,
Yn brefu am rinweddautli waed.

4 O felau mawr beth allech fwy,
Na rhcddi i Frenhln Nefoedd glwy ;

1,'addasoch ef: fe drodd y rhdd,

Mae dydd eich dial chwithau'n d'od.

5 G vvel ar Galfaria dyma 'r Dyn,
A phwy oedd ef ond Duw ei hun ;

Pecliodau 'r holl grediniol fyd,

A bwvsodd ar ei 'sgwyddau ynghyd.

6 Na ad fi ymddiried tra b'wyf byw.
Olid yn dy angeu di fy Nuw;
Dy boenau j. dy farwol glwy,
Gaiff fed yn ymfii-ost imi iowj% ;

•

7 Mae yras yn rhyw anfeldrc^'^^i^
'

A doniau ynol lei y fiior i
:;,V> •
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O gad i'r truer.usa 'n av/r,

Drwy 'r rhai'n fy llonni ar llawr,

HYMN 264.

1 Y\ '^L fi fy NUW dal fi i'r Ian,

X-/ 'N enwedi.e^ dal fi pan bwi'ii wan ;

Ne's myn'd yn Ian (did fi a'th ras,)

O'r byci sy'n llawn o bechod cas^

Gwna fi fel balen trwy dy ras,

Yn wyn yn beraidd iawn ei fias ;

Yn foddion yn dy i :w o hyd,
I dynnu'r adtlas oddiar y byd.

deued dydd yr India i ben,

1 vvei'd yr hwn fu ar y pren

;

A ninnau'n un, yn un a hwy-
Yn canti am ei far\Tol glwy.

4 Amen, Amen, boed m6r a thtr,

Mewn perffaith hedd mewn cariad gwir
Heb ganddvnt bleser o un rhvw,
Ond earn JESU mawr a'n DUW,

5 Mi af ymlaen er t'wlled yw,
I'r wlad 'rwy am fyn'd iddi fvw;
Fe gwyd y wawr mue addewid Nef^
Y caf lyn'd adreu atto ef.

€ Ond boed fy nghliistiau'n gwrando o hyd,
Ddirgelion distaw Nefol fyd ;

A'm pleser unig duydd a nos,

Yn nyfnion wirioneddau 'r groes.

7 Pan gaff'vyf wel*d dy Nefol wedd,
A phrofi bias dy ddwyfol hedd ;

*D\7i'n gwel'd gogoniant mwya'r bj'd,

Ond peth anheilwng o fy mryd.

Doed gogledd, de. a dwyrain bell,

1 glvwed y newyddion gwcU ;

A tbaenetl swn Efengyl gras,

Yii g'vlch^O'^Ievitu 'r ddne'iv las.
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HYMN 265.

1 "jWr \E Brenhln Nef ar At yn cVod,
lyjL ivlewn rhwysg- na weloddn-b erioedj
Mae angeu ac uffern fawr a*r bedd,
Yn ofni edi'ych ar ei wedd.

2 Fe lysg y byd yn idw man,
Fe drv 'r g-readigaeth fel o'r blaen ;

Cw< TTiD y phinedavi er eu maint,
Bydd JESU 'n Frenhin ar ei saint,

3 Mi wela'n codi'i* seren ddydd.
Mi g-ly\va*r canu yno fydd ;

A?igylion g'yd a'r sai it yn un,

Yn cadw.cwm*ni Mab y Dyn.

4 \v Galfari y talodd ef,

G'Vnion mwya, Uyma *r N^-f

;

Yn iWi- mae'r carcb.arorion prudd,
Y 1 '.iawen hyfryd dd'od yn rhydd.

5 Mhc haeddiant fy lacnawdvvr mawr,
\ n i'uodder pocn rhwap^ Nef a Uawr

;

Yn t\vy ei rin nliwnau mawr,
Na iiaeddiant seintiau *r Nef a*r )lawr.

6 Na fydded ardal cyn ]>o hfr,

Ov d vyiain i*i- gorllewin dir ;

Na h.ddo 'r iachawdw -iaeth ddrud,
Yn Ua.iw cyrrau y rliai'n i gyd.

'/ O t\ ,•<(! ben bappusaf ddvdd,
Dii-tydded son am betha.i s;, dd ;

Na'i- bvd, na*i rwvsg", na*i wae. na'i boen.

Ond canu bytli am waed yr Oen.
'

HYMN 266.

i "1* .y "^E v^'-Av ."Idirirehvch HnV,--; .. vy

i
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2 O holl weltliredvoedd Nef yn iin,

Ybennaf oil oedd prynnu dyn ;

Rhyfeddod mwyaf o bob oes,

1/ Gwel'd Jesu 'n gvvaeda ar y groes.

^3 Dyma drysor mawr a drud,
Gwaed Duw yn llifo dros y byd;
Byth na foed ond ei farwol glwy,
Yn sylfaen pob caniadau mwy.

4 Y mae happusrwydd pawb o*r byd,
Yn gorphwys ar dy ang-eu drud;

'^'h Hyfrydaf waith ang-ylion fry,
''•' Yw canu am fynydd Calfari,

5 Dyfnderoedd anrhaethiidwy mwy,
Didrai difesnr sy'n ei g'lwy ;

Ein lian-vrireddau darfa e(i dwyn,
A ninnau'n rhyddion er ei fwyn.

6 Chwychwi fy mhecbod o boh gradd,
Sy'n fwya* cadarn am fy liadd ,•

Er maint eich grym, er maint eicli clwy,
Mae angeu'm Jesu *n llawer mwy.

7 Os daw y gyfraith yn ei grym,
A gofyn am berffeithmvydd im'

;

*Does genni* ond dangos angeu loes,

A gwaed yn llifo ar y groes.

8 Ni cbeisia* un Heches ond dy glwy.
Tan donnau mawr ion fwy na mwy

;

Mae'th waed yn nyfnder culni a gwae^,
Yn abl fy rho*i lawenhau.

HYMN 267.

1 1^ YTH fyth rhyfeddai *r cariad,

J? Yn nhVag'wyddoideb pell,

A drefnodd yn yr arfaeth,

Im' etifeddiaeth well

;

Na'.r ddaear a*i tlri-ysorao,

A'i br^ bleserau yngiiyd,
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Fy nghyfoeth mawr ni ddefydd,
Yw Jesu Brvnwr byd.

2 Ar noswaith oer fe chwisai,

Y gwaed yn ddafnau i lawr,

Ac ef mewii ymdrech meddwl,
Yn talu'n dyled mawr ;

Fe yfai o'r cwppan chwerw,
Wrth fa-w ar y pron,

Palmantodd ffbrdd i'r bywyd,
O'r ddaear hyd y Nen,

3 Rhyfeddai'r ftiddugoliaeth,

Ar ben Calfaria fry,

Wrth furw fe g-oncwericdd,
Fy hoU elynol lu ;

Ca&thiwodd bob caethiwed,
Rhoes roddion i'w holl saint,

Na fedr neb tafodau,

Fynegi byth eu maint.

4 Trag'wyddol glod i'r cyfiawn,

Fu farw dros i'y mai,
Ee adgyfododd eilwaith,

O'r bedd i'm cyfiawnhau

;

Ar orsedd ei drugaredd,
Mae 'n dadleu yn y Ne*,

Ei fywyd a'i farvvolaetb,

Anfeidrol yn fy lie.

5 Erg-waetha'r maen a'r gwilwyr,
Fe gqdodd JESU *n fyw,

Daeth yn ei law alluog,

A phardwn dynolryw ;

Gwnaeth etifeddion UfTern,

Yn etifeddion Nef,

Fy enaid bvth na thawed,
A chanu iddo ef.

6 Mae hiraeth yn fy ng-halon'

Am wei'd y saint i g-yd,

*H\vi'n profi ravry o hii-aeth^ ^

.^Vm wcl'd fy Mhrynwc dmd ,
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Rho i mi o wedd dy wyneb,
A phrofi 'th dawel hedd,

Cyn i mi fyn'd i orwedd,
I dywyll byrth y bedd.

HYMN 268.

1 'T> 'LE tro 'fy wyneb Arglwydd cu,
,

-13 Ond attat ty dy hunan :

' Fob neth gweledig" 'thai ef ddim,
Ond gwneuthur i mi riddfan.

2 Os yw 'ngofidiau yn y byd,
I bara hyd y diwedd :

O fewn y Nef fe dderfydd hyn,
Troii; tristwch yn orfoledd.

3 Pry^ ^ " pereiddia DUW ar g-oedd,

Holl chwevwon ddyfroedd Mara;
Pryd hyn y try pob chwerw nant,

Yn win i blant Jehofa.

4 Blwyddyn y carcharorion caeth,

. O'r diwedd ddaeth i fyuu :

Nesau mae gwaredigaeth lawn,
I'r I'hai sy'n uniawn gredu.

5 Pa fwya fo'u cyfyngder hwy
Bydd mwy fwy eu cysuron :

Eu hedd melysach na 'r dil me},

A Ufa fel yr afon.

HYMN 269.

1 /~^ WYN fyd y rhai, dilealst eu bai,

Kjf Eu pechod a'u hanwiredd;
Gan ro'i iddynt nerth er cnawd a byd,

I bara' hyd y diwedd.

2 DIsgwyl yr wyf a hyn bob cara,

Fel gwiliwr am y borau ;

Gael profi grym dy nefol ras,

I'm tynny o'm hatgas feiau.

3 Er bod yn lif me^yn anial i'p.n,

Yn 'mofyn am orphwysfa ;



214

O'r diwedd daethym (rhyfedd fraint,)

I'r fan mae'r saint yn gwledda.

Y wisg a'r g-oron gaf i'm rhan,

Sy 'ngiiadw g-an yr JESU ;

A'r hyfryd Balmwydd yn fy llaw,

Heb boen na braw y'm drygu.

Ymbortbi caf yn d 'ag'w^'dd-ol,

Ar ffi-wythuu Nefol hyfryd ;

Ac yfed b} til heb boen na cbur,

O afon bur y bywyd.

6 Ni all Satan, dcddf, na gweddill ba:

Byth ddamnio y thai ci-ediniol ;

Mae gwaed yr Oen ag ucliel lef^

O fewn y Nef yn ciriol.

O Fugail Israel divg fi 'mlaen,
I'r dawel Ian orphwysfa:

I'th Nefol l)'s o'm poen a'm pla,

I SanuHALALUIA.

o

.HYMN 270.

JOUlVa Digon.

Am nerth i dreullo'm dydd'iau,

Yng nghynteddoedd ty fy Nhadj
Bv\c yiighanol y goleuni,

Tywyllwch obry tan fy nhra'd :

Bvw heb fiichlad haal un amser,

Byw heb g'wmmwl, byvv heb boen^

Byw ar gariad anorchfygol

Pur y croeshoeliedig Oen.

'2. Dyro olwg ar dy haeddlant,

Golwg ar dy deyrnas rad,

Bivnwyd i iTii ac a seliwyd,

Seh wyd i mi a dy wa'd :

E-ho im' gyrchu tu ac atti,

Peidio fvth a llwfrhau ;

Ar fy nliuith ni cheisiaf gennyt
Oiid y» ui\ig dy fwynliau.
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Gyd a thi mi af trwy'r fyddla,

Gyd a thi mi af trwy'r tan ;

Ni ofnaf ymchwydd yr lorddonen,

Ond i ti fyned o fy mla'n :

Ti yw'm Hamddiffynfa gadarn,

Ti yw Mrenin a fy Nhad ;

Ti dy hunan oil yn unig-,

yw fy lechydwriaeUx rad,

^P

HYMN 271.

Giveddi atn Bresennoldeb Duw.
A'M y caiff bwystfilod I'heipus

Dorri egin miin i lawr ?

Pa'm caiff blodau peraidd ieuaingc
Fethu g-an y sychder mawr ?

Dere a'r cafodydd hyfryd,

Sy'n cynhyddu'r egin grawn ;

Cafod hyfryd yn y boreu,

Ac un arall y prydnhawn.

2 Gosod Babell yng ngwlad Gosen,
Dere, Arglwydd, yno'th hun ;

Gostwng o'r uchelder ffoleu,

Gwna dy drygfan gyd a dyn ;

Trig yn Seion^ aros yno,
Lie mae'r llwythau'n d'od ynghyd

j

Byth na 'mad oddi wrth dy bobol,

Ne's yn ulvv'r elo'r byd.

5 Blinais ar afonydd Babel,
Nid oes yno ond wylo i gyd

;

Llaistelynau hyfryd Seion,
Sydd yn gysson dynnu 'mryd

:

Tyr'd a ni yn dorf gariadus,
O gaethiwed Babel fawr,

Ac ne's b'om ar fyndd Seion,

Nad ni osod treed i lawr.

HYMN 272.

DUW yn Angeu, yn itnig.

OIACHAWDWR pechaduriaid,
Sydd a'r gallu yn dy law ;

RUo oleuai, liwylia'm heusudj
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Tros y ce'n-for g-arw draw

:

Gad y wawr fod o iy wyneb,
Riio fy en aid llesg yn rhydd,

Ne's i'r baul--5ven ddisglair g'odi,

Tywys fi wrth y feren ddydd.

A oes neb o*m holl gyfelllion,

A ddaw'n ddi-ddig-gyd a mi,
Ac a orwedd wrth fy ochor
Obry yn y ddaear ddu ?

A ydyw cytalll ddim ond hynny ?

Tailu dagraii, newid gwedd.
Pan b'o'r pridd a'r clai a'r ctrrig

Arnai'n cwympo yn y bedd.

O }Tafydrwydd ! O ffolineb !

I mi erioed i roddi mryd
Ar un tegan ar un pleser

Welais etto yn y byd

;

y roae'r byd yn myned heibio

A'i deganau o bob rhyw.
Tan y nef ni thai ei gani

^Vrthddrych arall ond fy Nuw,

^D

HYMN SrS.

Golv}g ary WLAD.

YN dieitlier jdwyf yma,
Draw mae'm geuedigol wlad.

Draw i'r moroedd mawr tymhestlog,
Ac o fewn i'r Ganaan rad :

'Storom fawr a ge*s yn Eden,
Honno'm chwythodd i mor bell,

Yn ol yn awr mi droes fy wyneb v

.

At yr hen Baradwys well.

Ac er g^vaethaf grym y tonnaj*

Syd.d ya euro o bob tu,

Dof tvwy'i* 'storom,'doftrw;^**? gwjaVlw

RyW bryd i'r Barudwys fiy":
'"'

,^

Oait fy N.irw sy'n drcGli n5'r-inai'0e<lc

Gair fy-Nuw sy-'n.Sffech ha'* ^<>nj-
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Ac mi anfiftriaf oil a fecld^\7f

Bythoedd ar addewid hon.

3 Ac ni fyddal'n hir cyn gorphen,
Ddim yn hir cyn landio fry :

Fob gorchymmyn, pob bygythiad.
Fob addewid sydd o'm tu :

Nid y dyfnder fydd fy nhrigfan,
Gwn y deuafyn y man,

('Nol fy ng-olchi gan y tonnau)
Yn ddihangol iawn i'r Ian.

4 'Rwyffi'n dechreu teimlo eisoes,
Ber aroglau'r gwledydd draw,

Gyd a'r awel bur yn 'hedeg,
Diau fod y wlud' gerllHw :

Dere'r tir dymun_pl hyfryd,
Dere'r ardal sydd lieb drai,

Dy bleserau o bob i-hywiau.
Gad im' bellach eu'rawvnhau.

^F

HYMN 2/4.

T Gwaham'aeth rhving Daear a 2Tef.

Y ffiol yma sydd yn llawn
O ddyfroedd Mara chvverwon iawn

• Ond gofid yn y nefol dir
^ A lyngcir gan lawenydd pur.

% 'Diw carlad yma jti uchaf man,
Or:d megis rliyw ddymuniad gwan ;

Ond y wreichionen leiaf sy'
Va wen-filam yn y nefoedd fry.

• wenydd mwyafyma gawn,
Id fel vhyw ddafnau bychain iawn i

iyno'n foroedd mav/r didrai,
boildi'r etholedig rai.

f\M sy^n 0>.e'-j gwel*dyn glir,
'i-^tio thv vn olwg pur ,•

•.i^br:itham-y fiefol wlad
:ir yncime\\Ti mwyniwd.



^1^

HYMN 275.

GRSITyn Angeu.

1 f^ OFIA f* enaid, cyn it, dreuli®

V/ D'oriau gwerthfawr yn y byd,

Cyn ehedeg fFwrdd oddi yma,

Pa un a ge'st y trysor drud ?

Ym mhwy ardal bydd fy Uetty ?

Fath pryd bynny fydd fy ngwedd I

P* un ai llawen neu gystuddiol

Fyddaf fi tu draw i'r bedd \

2 Pan b'o'r llygaid yma'n tVylla

Yn eu pyliau*n Uecbu lawT

;

Troi oddi amgylch \rrth ymdrechu

A galluoedd angeu mawr :

P'odd dioddefaf y fath gystudd ?

Pwy adfera*r colled hyn ?

Oni cbaf guddio mhen yng nghlwyfatt

«R Oen fu ar Galfaria fryn ?

3 lesu hawddgar *r\vy*n dy ddewis,

Nerth i ddilyn ol dy dro'd

:

Yna caifF f' enaid 'hedeg

I'r happusrwydd uwch y rhod :

Tra f*om pridd yn myn'd i ymgymmysg

A*r hyn y wnaethpwyd efryw bryd,

Llewyrch wyneb Duw ddisgleirio

Rannau f' enaid oil eu gyd.

HYMN 276.

CAETHIWED.

1 T> WY'N gorwedd yn y carchar du»

Jtv A'm henaid cu'n och'neidio ;

A'r gadwyn fawr yn gwasgu'n dynn^

Heb neb a'm tynn o bono.

2 Fy meiau megis gwlith y wawr,

Anfeidrol fawr eu cyfn',

Sy'n pwyso'n galed ar fy mron^

A ininnau bron llewygu.
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5 Och'neldio »rwyf am dd'od yn rhydd,

A gweled dydd goUyngdod,

I rodio'r bryniau sanctaldd puP

JJefolaidd dir fy Mhriod.

4 Ti lesu mawr, y Meddyg pur,

Sy'n torri'r dur caletta'

;

Torr fy nghadwynau mawr a'tU ras,

Fel delwyf ma's oddi yma.

HYMN 277.

GWEDDI.

1 f^ lESU mawr, y Meddyg gwell,

yj Gobaith yr boll ynysoedd pell

;

Dysg fi 1 seinio maes dy glod,

Mai di-gyfnewid wyt erio'd.

2 O boelia meddwl, ddydd a nos,

Crwvdredig wrth dy nefol gro's 1

A phlanna'm byspryd yn y tir

Sy'n llifo o lawenydd pur

:

3 Fel b'o fy nwydau drwg yn Ian,

Yn cael eu dlfa a'r nefol dan ;

A chariad yn melusu'r groes»

Trwy olwg ar dy farwol loes.

4 Ti fuost marw, rh\-fedd yw,
Er mwvn d' elynion i gael byw ;

Derby li i'th go'l a rho ryddhad

I'r savvl a brynaist a dy wa'd.

5 Doethineb anfesurol sy»^

A gallu anfeidrol ynot ti,

A phob cyflawnder sy'n dy raOj

Sydd eifiau ar fy enaid gwan.

6 Fe gaiff dy enw anwyl glod.

Pan ddarfo i'r ddaear a'r nefoedd fod.

Am achub un mor wael ei )un,

Na aU'sai €i achub end dy hun.
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HYMN 278.

Coffadmriaeth Calfahia.

1 TJ WY'N morio tu a g-atre'm Ner,
Xv Rhwng tonnau maith yn byvv,

A dyn heb neges tan y ser

Ond 'mofyn am ei Ddduw.

2 Mae'r gwyntoedd yn fy nghuro i »nol;

A finnau 'dwyf ond gwan ;

O cymmer lesu fi yn dy go'l

!

Yn fuan dwg fi'r Ian.

3 N'ad fi ar asswy nac ar dde'
I redeg o dy fla'n,

Ond dilyn Ihvybrau Erenin ne',

Trwy ddyfnder dw'r a than.

4 A phan b'o yn euro fy enald gwati
Elynion fel y ser,

Dercbafa'm hyspryd Uesg i'l* Ian,

I fyR\ves bur fy N©r.

5 Boed dloddefiadau pur y groes
I laesu'ni cur a'm gwae ;

Griddfannau dwfn angeu'r groes
I'm rhoddi i lawenhau.

6 Marwolaeth fy Ngwaredwr mawr
Yn fywyd pur i mi,

Fel gallwyf roddi'm oil i lawr
Yn gof am Galfari.

HYMN 279.

CRIST sydd bob Peth i'r neb a gredo.

1 TESU a wnaethpv.-yd gfin Dduw'r Tad,
X Yn Gyiiawnbad i'r ffyddlon;

Efe yw'n gwir Drloetnineb ni,

Sydd yn hyffbrddi 'n raslon.

2 Efe yw'r Awnlwr iichel swydd,
O bob bUncleiddrwydd calon ;;



^21

Efe fw'n Prynedig-aeth rad
A rydd ryddhad i'r caethion.

o Efe yw'n Brenin uchel radd,

Sy'n lladd ein holl elynion ;

Efe sy'n Brophwyd yn ein raysg-,

Yn'rhoddi addysg ffyddlon.

4 Efe yw'n ArchofPelriad mawr,
Fe aeth o'r llawr i'r nefoedd :

Eiriol mae ger bron y Tad,
Am g^'mmod rhad i'w bobloedd.

5 Crist yw*r wir Winwydden ber,

Ai ffrwyth fel mer'yn felus :

O Grist mae ffrwyth y saint trwy ffydd,

A'i nod ef sydd rinweddas,

6 Efe yw Ffynnon y dyfroedd byw,
Sy'n puro pob rhyw bechod ;

Sylfaen ein gobaitli yn ddigel,

Ac Angel y cyfammod.

7 Efe yw'r Bugail cryf ei blaid,

Ei ddefaid a ymgledda ;

Rhoddodd ei fywyd dros ei braidd,

Ni chaiif y blaidd eu difa.

8 Efe yw Pren y Bywyd ir',

Sydd yn y wir baradwys :

Efe yw'r Meddyg sy'n iachau
Holl farv/ol glwyfaii'r chvyfliK

9 Efe yw'r unig Ffordd at Dduw,
Mor dda yw rhodio ynthi !

Efe yw'r pur Wirionedd maith,
Y Gyfraith a'r Prophwydi.

10 Efe yw'r Drws i'r nefoedd wen,
Efe yw r Seren-foreii

Sydd yn goletio tn- a m6r,
Efe yw'r Trysorgoreu.

T 2
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11 Efe yw'n Tad a'n hanwyl Frawd,

A"^ ddyg ein gwawd a'n cystudd :

Ein Priod yw, a'n hunig Ben,

Ein Cad'pen a'n Gwaredydd.

12 Tyred, O lesu, Frenin cred,

O tyred at dy Anwylyd :

Wele ni'n dyfod ar dy ol,

Dod in' drag'wyddol fywyd.

HYMN 280.

1 "XT' FFYNNON loyw hyn,

JL A darddodd ar y bryn, a darddodd ar y
Yn fFrydiau o anfeidrol hedd : [bryn,

Rhyw for o gariad yw, rhyw for o g-ariad yw
Dy heddwch di fy Nuw, dy heddwch di fy

'a nei" y nef yw gwel'd dy wedd. [Nuw,

2 'Does drysor dan y ne»,

Yn atiw}-! fel efe, &c.

Mae'n llenwi'm ysbryd oil o'r bron :

Mwy'n llawen bydda'i byw, &c.

Ymmynwes bur fy Nuw, &c.

Dan hoU gystuddiau'r ddaear hon.

;5 Mi drei'ilia oriau f ' oes,

Yn dawel dan y ^roes, &c.

Dim ond cael edrych ar dy wedd

:

PerlTeithrwydd pleser pur, &c.

Sydd ynot ti yn v/ir, &c.

' Fy boll ddiddanwch a fy hedd.

HYMN 281.

1 T> A ham y rhed fy meddwl
Jr Ar wag wrthddrychiau'r byd ?

'Does dim niewn eitha' nattur

A dal roi arno mryd ;

-Dyw'r ddaear fawr gwmpasog;
A'i pherlau rawya' maes,

Ond dim ym mken y gloriaa,

I bwYso a dy ras.
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2 Mae profi grym dy gar i ad,

A gwedd dy wyneb Hon,

Yn p \yyso myrdd o fydoedd^

I'm t> b i, 'r fiunid hon
;

*Does drysor ar y ddaear,

Nac yn y aefol fyd,

A bwysa haeddiant lesu

A'i iechydwriaeth ddrud.

3 Ac am d) fod di*n maddeu
I withg'iliedig un,

Mwy g-werthfawr yw maddeuant,
I mi, na melus win :

Dyfnderoedd maith dy gariad,

A heddwch yn dy waed,
Sy^n congc*ro'm holl elynion

Yn feirwon dan fy nhraed.

HYMN 282.

1 TJ HAID i mi gael pob gi-as pob dawn,
X\. O'th drysoi- llawn yn gyfan ;

Ac oni chaf fy enaid prudd,
A gyll y dydd yn fuan-.

2 Dy wisg dy hun cyfiawnder hael,

Raidi mi gael ytnlaenaf

;

Nid oes ond ofni dan fy mron,
Nes caffvvy hon am danaf;

3 Dy gnawd yw'r bara hyfryd fwyd,
Yn unig gwyd ein henaid :

Pan gwelom ynddo 'r wayw-fiTon, •

Fe'n dad-d'drys o'n caethiwjed.

4 Gael gwledda ar dy h^M o hyd,
Anghofio 'r byd'yn gvfan ;

A'th Demi 1 n fo'n trigfa ni,

I'th weled di dy hunan.

5 Nid yw'r dydd etto ond megis gwaiST,
GrtUuni mawr sy'n drfod ;

Pan ddcl myrddiynau g^'d ag ef,

I fyn'd i'r Nef a'i briod.
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6 A chlod ar g-lod ei rSs tra mawr,
Ledana yn awr mor helaeth ;

Nes seiftio trwy holl cntyrch Ne%
Am ddyfais lechydwriaeth.

7 O cadw fi yn dv fynvves bur,

Nes do'd i'r eg-liir fywvd ;

At fy nghyfeillion sydd niewn hedd,

Yn g-wcled gwcdd fy Anwylyd.

HYMN 283.

GORWYD pyrth y Nefoedd wiw.
Mi wela for o vvaed :

Y gallaf fi 'r ffieiddia' yn fyw,
Yn hollol gael iachad.

^A

2 Mae 'r ersedd fawr yn awr yn rhydd,
Gwrandewir llais y g-wan :

O cyfod bellach f ' enaid prudd,
Anadla tu a'r Ian.

3 Ac anfon eirclilon ami ri',

I mewn i b3'rth y Nef

:

Gv/randewir pob ymddifad gri,

Yn union ganddo e£

4 'Rwy fel y gwiliwr ar y mur,
Yn disgwyl gwel'd y wawr

;

Dydd i gjhoeddi 'r Jubil fwyn,
Fy ngwaredigaeth fawr,

5 Ni fethodd gweddi daer erioed,

A chyraedd hyd y Nef;
Ac mewn cyfyngder f enaid rhed,

Yn union atto ef.

6 Mi 'nturiaf atorseddfa gras,

Dan eithaf tywyll Vios
;

Ac mi 'orphwysaf, doed a ddel,

Ar haedUiant gvvaed y Groes-
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HYMN 384..

1 A T wedd dy wyneb nid yw ddiiBj
-Tx Di-ysorau maith y llawr :

Mae gair o'th enaii 'n Uawer mwy,
Ei rym nag- Uffern fawr.

2 Os edrych 'wnaf i 'r dwyrain draw,
Os edrych 'wnaf i »r de' :

Ym mhlith'a fu, neuynte 'ddaw,
'Does debygiddo'efe.

3 Ni feddai ar y ddaear kwr,
Ni feddai yn y Ne'

:

Neb ag- a bery 'n anwyi im',
Yn unig- ond eie.

4 Mae yndd© 'i hunan drysor mwy.
Nag 'fedd yr India lawn :

Fe brynnodd i mi fwy na 'r byd,
Ar groes-bren un prydnhawn*

5 'Does gennyf mwy ond DUW yn Dad,
Yn erbyn pob vhyw w ;

Na dim ond grym ei g:.f^'l rbad,
Yn sylfaen i barhao^

6 O na allwn rodio er dy glbd,
Ac i tl bc-Ilach fyw ;

A threiilio 'mywvd, sfvd a bias,
I ganmol gi-is fy NUW.

HYMN 285.

^ O ^^^YCH arnaf, Arghvvdd mawr,V^ Mae bellach yn brydiihuAvn :

O llanw 'r euog tla\vd s'y heb ddira,
A'th nefol ddwyfol dda\vn.

2 Dyma bchadur tnian gwan.
Yn griddfftn dan ei \v;.e

;'

Can's gi-yni fy mhla svdd \yedi 'm rhoi,
I hoUol hvfrhau. '

^m
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3 DUW typ*d yn glau, mae'n gyflawnbryd,
'Rwy 'n griddfan dan fy mhoen ;

Yn methu do'd i'r fFynnon rad,

Sancteiddiaf waed yr Oen.

4 O maddeu mai, a chliria '* llwyr,

Fy euogrwydd oil i gyd

:

Ac na'd fi flino d' Ysbiyd mwy,
Tra byddwyf yn y b^d.

a Mae temtasiynau *r ddraig yn gry,

A minnau d' wyf ond gwan :

Nid oes ond dwyfol nerth dilytb,

A'm deil i byth i'r Ian.

C Mae Hid o'r dwyrain ac o'r de*.

Am gael fy mhen i lawr :

Trag'wyddol alltt Brenbin Ne',
A*ra dwg i *r Ian ryw awr.

HYMN 286.

1 "VTI'S gall Angylion pur eu dawn,
X^ A'a haml ddoniau hwy ;

Fyth oshd allan haeddiant llawn,
' Anferdrol ddwyfol glwy'.

2 Ni welai wrthddrych mewn un man,
O'r ddaear faitb i 'r Ne' ;

A dal ei garu tra f'wyf byw,
Yn unig ond efe.

3 Eisteddais dan ei gysgod ef,

A'i ffrwyth oed ] felys lawn :

Ac yma 'treuHaf ddyddlau f ' oes,

Fyth, fyth yn ddedwydd iawn.

4 Mae ei ff\ ddlondeb fel y mor,
Heb fesur, ac heb djai

:

A'i drugareddau hyfryd sy,

'N drag'wyddol yn parhau.

5 Cyflawnder nerth, cvflawnder gi^iU,

Cy flawilder Nef y Nef:
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Uvvch d^all Seraphin, a Saint,

Sy'n trigo ynddo ef.

6 Mae yn ei haeddiant bethau mwy.
Nag fedd y byd yn un ;

A phrawf o'i gariad ydyw V fraint,

Oruchaf 'gafodd dyn.

HYMN 287.

1 'THYR'D Ysbrydsanctaiddjledia'rffbrddj
X Bydd i mi 'n niwl a than :

Ni cherdda i* 'n gywir banner cam^
Oni byddi di o fy mlaen.

2 Mi wyra weithiau ar y dde',

Ac ar yr asswy law ;

Am hynny arwain, gam a cham,
Fi i'r Baradwys draw.

3 'DdiflTygiai ddim, er cyd fy nhaitb,
Tra paro gras y Ne*

;

Ac er Ueied ydyw fy ngrym,
Mae digon ynddo efe.

4 Mae' iachawdwriaeth fel y iTior,

Yn chwyddo fyth i 'r Ian :

Mae yma ddigon, digon byth,

I *r truan, ac i *r gwan.

5 *Does yma eisiau bytb yn bod,

Trysorau gras yn llawn :

Er raaint yr yfed, a 'r glanhau,

O foreu hyd brydnbawn.

6 *D*ai 'mofyn haeddiant, fyth na nertb,

Na ffafar neb na*u hcdd;
Ond hwnnw *n unig gwyd fy llwch,

Yn fyw i *r Ian o 'r bedd.

HYMN 288.

1 pv ARFYDDED dydd, darfydded nSs,
JL/ Fel munud bach o *r awr

;

Tra f * wyf yn caru, a rhoi *mhwys,
Ar fynwes f ' Arglwydd mawr.
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5 Dymunwn yma dreulio In hoes,

O foreu hyd brydiihawn
;

Lie cawn i wylo cariad pur,

Yn ddigreu melys iawn.

3 Fe ddaeth y Jibil werthfawr lawn,
Ar «ii och'oeidio 'n liir ;

Ac mi ge's vveied l^ytryd ran,

'i- Baradwyaaidd dir.

4 Mae Tartur yr Efeng-yl fwyn,
Yn g-ahv bro a bryn :

Doed torf aneirif tu a *r wlad,
Gyd a 'r awelon hyn.

5 Fe wnaeth ei babell yn ein plith,

A'i biesennoldcb sy,

Yn troi pob cystudd clnverw loes,

Yn hyfryd hedd i ni.

fi Boed dtoddefiadau pur y groes,

Fel olew i *m iachau :

Gv\ddfannRVi dy{nion ang-au loes,

1 *ra ihoddi i lawenhau.

HYMN 289.

1 "j\ /T AE brodyr i mi «aeth yra mlaen,
IVX Yn holl-iaGb, a chyltun :

Do i^' n-ii* o filoedd yw eu can,

Er hyn nid yw ond un.

S Mae pawb o *r hrodyr yno *n un,
K-eo neb yn tynnu 'n gioes

;

Yn moli «r DUWDOD yn y DYN,
A clKifio angeu Ices.

3 Ni.iheimlir yno unrhyw bocn,
JJa chwyno gan uu clw\ *

;

Or.^1 prvU.b mewn hwyl yn moH *r Ocr
' I drag^wyddoideb mwy.

4 Daw f hoil d.duwioliou yno yngiivil,

O'r gogledd, de"S heb ri'

;
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A'u holl g-adwynau *n chwilfriw man
A'u can am Galfari.

5 Plant ydym etto dan ein hoed,

Yn disgwyl am y stad :

Mae 'r etifeddiaeth i ni *n d*od,

Wrth Destament ein Tad.

6 N'ad fi i foddloni mewn rhyw rith,

O grefydd heb ei grvm ;

Ond gvvir adnabod JESU GRIST ;

Yn fyv/yd anwyl im'.

HYMN 290.

Hiraeth am Gongc=voest mexvn Cyfyngder.

1 T^yTAE'R 'stormydd raawr a'r dyfroedd
-LVX Yn curo'm henaid gwan : [maith,

dal fi, Arghvydd, ar fy nhaith,

A dwg fi'n iach i'r Ian.

2 Anfeidrol ddwyfol allu'r nef,

A'm dal uchlaw. y dw'r ;

Rhaid i mi gael ei haeddiant ef^

Onid e mi sudda'n siwr.

3 Ar ei addewid hyfryd ef
Y mentrafyn y blaen,

Er eitha' grym y 'storom gref,

Trwy ganol dw'r a than.

4 Pwy wyr na's gwel fy enaid gwan
Y tawel frynniau draw ?

Can's newydd da sy o dy fy Nhad,
Fodtir fy ngwlad gerllaw.

HYMN 2§1.

Arall ar yr tin Achos.

1 'T3 WY* yma'n griddfan dan y groes,
Xv O lesu, moes dy law,
A dysg fi i fyw, bob dydd bob nos,

Ar ffrwythau'r Ganaan draw.

2 O Arghvydd, gwel fi'n llesg a gwan,
Yn griddfan ar dy ol,

Dalfi, ym mhwys y dydd a'r gwW^V
Yn gynnes yn dy gol.

U .
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o Pa brj'd y caf fi brofi grym
Dy anorchfygol ras,

I ddwyn i'r Ian fi, Iwch y llawr,

O'r cystudd mawr i maes ?

4 Gras a thrugaredd i barhau
Wy'i am fwynhau tr'w'i byw,

A gwledda byth trwy, haeddiant gwaed,
Ar gariad rhad fy Nuw.

5 Darfydded pleser i mi mwy,
Tr'w'i ymais y rhod,

Ond gwledda ar dy ddwyfol ras,

A seinio i maes dy glpd.

6 Caned angylion nefoedd fry
' Yn un a llwch y llawr.

Am gadarn gongcwest Calfari,

Trwy waed fy lesu mawr !

HYMN 292.

Grym Celynion, a Ckongcwat Gras y Nefi

1 A NWYL lesu, tynn fy meichiau
-TjL Trymion sy'n \'y ngwasgu i lawr,

Y rhai A drodd fy hyfry^ foreu
Yn dywyllwch dudew 'nawr.

Pob garw>aTit, pob llif, pob 'storom,

Sy'h 'gwneud fy enaid llesg yn fiyw ;

JJid ces pnd un a gyd-ymdeimla,
A hwnnw'n unlg yw fy Nuw.

2 Pailodd ffrynd, a phallodd cyfaill,

Pallo4d e'r anwylaf frawd ;

* Nidoesun Lefiad, nacoffeiriad, •

A wrendy g'wyn fy enaid tlawd :

. Oni ddaw nerth o'r nefi wared,
Fe Iwyr ddiffygia f ' ysbryd gwar
moes dy law, fy anwyl BricJd,

A th}Tin fi maes, a dwg fi VJan

:3 Nid de"s fTordd o warcdigaetliy. '^

•Gnd.a.agprwyd.ar y prep, i

Liwybr pob pechadur euog,
MQ>R'ni,t>yrth,y nefoedd. \ve;,i .

-Mllipeu'ii^iiafatdy oi'Sc44
'.
-•?.'
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Er mor aflan wyf fi 'nawr,

I olchi'm archolledig enaid,

Yn dy iechydvvriaeth favvr.

HYMN 293.

Am anfeidrol jRinwedJ Congcviest Crist a'/ Angeu ef.

1 TV yf AE ynddo drysor maith didrai doniau dwyfol,

IVl Fel y moroedd yn parhauyn dragywyddcl

;

Oil a feddo nef y nef, Haleluia,
^

A lifodd trwy ei haeddiant ef, ar Galfaria.

2 Fe ddaeth rhinwedd maith ei ras o'r uchelder,

Yn ffrydiau peraidd iawn eu bias, afon ddisgluir,

I ni yn Ian o'r nen i lawr, ar Galfaria,
_

A'n dilyn mae fel dilaw mawr, Haleluia.

3 Fe ga'r negroes diia eu Uiw, yn finteioedd,

Hyfryd wledd yn hedd fy Nuw, nef y nefoedd ;

Cenhedloedd ac luddewon ddaw yn dra utudd,

I scinio ei glod yn Sion draw yn dragywydd.

4 Dont a'u telvnau fel y dail, yn eu dwylo, '

I ganu congcwest Adda'r ail, er ei hoelio ;

A nefol swn ei ddwyfol gur ar Galfana,

I'r avdalocdd pell yn wir, Haleluia.

HYMN 294.

Teyrnasiad Crist o F'<ir i Fcr.

E deyrnasa lesu a'i ras, mewn c}^a\vnd^r, -

_ A gwialen ei frenhiniaeth maes, o'r uchelli^r ;

Ei deyrnas a oior i for, dros ei eid4o,- '

.

,

Tra b'o llewyrch haul a lloer ;
llwyddiant iddo.

2 Eistedd 'na-vvr ar orsedd nef mae Mab Qafydd,

Mewn cvngor o dragywyddol hedd, yn dra^jryda

Ei enw mawr a 'mdanna i m'aes yn rl\yfeadat

.

Ac fe genir am ei ras yn dragywyddoj.

3 Pan esgoro'r arfaeth fawr ar .ei lluoedd,

Fel y gtvlith o groth y wawr, yn fil miloedd ;

Ynabydd fy Mhrynwr byw mewn uuvbydedcV
:'''

. Ac fe>i addtfir ef yn Dduw yn ddi-ddiwecld.

% Fe'g^n ajigylion nef y nef yn dra ufudd,,

' 'nniadaii aTO.ei gariad ef yn dragwydd;,

,

: z etifeddjbn arfaeth rad yn, q}'tl-uno

r w |bii am eiddwyfol waed en- ddi-flmcr.

^F
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HYMN 295.

CRISTyn bob Peth.

1 TESU 'n unig yw fy noddfa,
J. Ni wela'i arall ond efe,

A dal im' fentro mjvvyd arno,
Ar y ddae'r nac yn y ne'

;

Fe yw'r twr a'r graig- g-adarna',

Amddiffynfa f enaid gwan.
Tan ei gysgod byddaf ddiogel,

Deithio o'r anial mawr i'r Ian.

2 lesu yw'm Captain yn y rhyfel.

Tan ei aden diogel wyf,
Nid oes gelyn all anturio.

Pan bo'n agos, roi 'mi glwyf :

O na chawn i yn ei fynwe?,
Aros mwy a gwneud fy nyth,

Heb un gelyn, heb un cwmmwl,
Guddio ei wyneb anwyl byth.

3, lesu 'n Brophwyd ac yn Frenin,
lesu 'n Archolferiad mawr,

O na chawn fy nysgu ganddo,
Tra bwyf ar y ddaear lawr :

Gwnaf fy nghalon i ti'n orsedd,
Uadd y ffiaidd lygredd cas,

'Speilia'r cadarn o'i arfogaeth,

. Bwr ei ddodrefn oil i maes.

i lesu allor, lesu 'n aberth,

lesu 'n iechydwriaeth rad,

O na ch'ai iy enaid heddy'
Bi'ofi mwy o rin ei waed :

lesu ei hunan yw'r gwirionedd,
Ffoi'dd a bywyd yw'n ddi-bie j

O gaji h3'nny, anwyl lesii,

' '^Arwain f enaid tu a thre'.

<6 lesu* yw'r unig fara bywiol,
Sy'n rhoi bywyd yn ddi-ble»

Cynnal ttiyrdd o bererinion,

Ma« wpth raid with fyn'd i dre"

Crist-sy'lig'wnetid y dall i waled,
A'r cteflTi ^rdded yn ei fiacii,..;



A'r rhal mudion i lefaru,

A melus ganu newydd gan.

6 lesu yw'r wisg sydd gan yr enaid,

Mae mor Ian a hardd ei lliw,

Ni welir ynddi un brycheuyn,
Gan gyifiawnder pur ein Duw :

Dyma wisg' na ddichon satan,

Saethu saethau trwyddi'n wir,
Dyma'r wis.a: lie g'welir Sion
Yn hardd ddigon C}ti b'o hir.

HYMN 296.

Cany Gnxaredigion.

GROESAW, groesaw'r hyfryd foreuj

Daccw'r haul yn ddlsglair iawn,
Heb un cwmmwl redeg drosto,

Byth 1 guddio'i lewyrch llawn ;

Ffarwel bellach bob tywyllwch,
Ffarwel g'ledwch calon gas,

Cawn, er gwaethaf anghrediniaeth,
Ganmol lesu byth am ras.

Ffarwel donnau, ffarwel drallod,

Ffarwel bechod, ffarwel boen,
Ffarwel 'storom, ffarwel ryfel,

Cawn le tawel gyd a'r Oen ;

Ffarwel satan, a'i hoU saethau,
Meddyliau ofer ffiaidd cas, .

Fu fyrdd o weithiau yn ein blirio,

'Nawr 'ry'm gwedi cario'r maes-

Ffarwel angeu, groesaw fywyd,
Ffarwel adfyd, clod i Dduw

;

Ffarwel newyn, ffarwel nychdod,,
Ffarwel drallod o bob rhyw :

Ffarwel yfed dyfroedd mara.
Cawn ein gwala yma'n wir,

O Ian hyfryd afon bywyd,
Gloyw fel y grisial clir.

4 Ffarwel gorph yr hen farwolaeth,

A'i ddrwg effaith o bob rhyw,
Ffarwel yspryd claiar nychlyd,

Calon oerllyd gaaimol Duwi*
u2
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Ffarwel greulon demtasijnau,
A gofidiau byth im mwy,

Ffarwel drymion fawr amheuon,
A slufaidd ofn gyd 'i nhwy.

Cof yw g-ennym, Arglwydd lesu.
Am dy g-ariad attom ni,

Pan yr ocddem rhwwg y tonnau,

Ac mewn ofnau mwy na rhi',

Ond ymhoethdermawr y rhyfel,

Ti roest lawer pottel lawn,
I'n diddanu a'n cyssuro,

Mewn rhai oriau cyfyng iawn.

Gefio'r y'm ni, Arglwydd lesu.

Am dy boenau ar y pren
Yno buost yn g-weddio drosom,
Cyn i angeu grymmu 'th ben ;

Bellach canwn am dy gongcwest,
Cawsom fuddugoliaeth glan,

Mae'n telynau gwedi 'vi hwylio
'Nawr i seinio'r bythol gan.

Yn dragywydd cawn dy ganmol,
Gwel'd dy wyneb digon yw,

Nefy nefoedd ydyw gweled,
Gwel'd dy wyneb di, O Dduw

;

Cawn dy garu a chalon berifaith,

A rhoi'r goron ar dy ben,

Haleluia fydd trwy 'r nefoedd,

Yn oes oesoedd byth, Amen.

HYMN 297.

Hiraeth am fod gyd a Crist.

TEBYGWN fod fy ngjhalon,

Wrth glywed y geiriau hyn^
Mewn hiraeth am ymadael,
A myn'd i Sion fryn,

Gael gwel'd fy anwyl Brynwr,
A'i ganmol gyd a'r llu,

Sy*n felus yn ei foli

'Nawr yn y nefoedd fry.

'Dwy'n gweled 'nawr ond 'chydig,

le^ 'phydig bach trwy ddrycb»
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O'r Uawnder sy'n y bywyd,

A'r nefol wynfyd gwych :

Nesau mae'r hyfryd foreu,

Nad alff yr haul i lawr,

Ond byth caf weled lesu

Yn ei ogoniant mawr.

; 'Dwy'n chwennych cael un nefoedd,

Na gwynfyd i barhau,

Ond sirjol wyneb lesu,

Ei garu a'i fwynhau :

Cael lesu yw cael digon,

O fywyd ac o hedd ;

O'i ga'el mae'n nefoedd yma,

'Does arall draw i'r bedd.

i 'Rwyf yma'n cael fy mlino,

Gan d'wyllwch lawer awr,

Ac anghrediniaeth creulon

Sydd am fy nghael i lawr ;

Mae'r byd, a'r cnawd, a satan,

A phechod, i mi'n boen.

Mi wn nad allaf bechu
Ynghwmp'ni'r addfwyn. Oen.

5 Gwynfyd na ddeuai'r amser,

Gael pechod dan fy nhroed,

Ac yspryd rhydd i garu,

A chanu i'r lesu glod,

Ymhlith y dorf ddigyfri%

Sy'n gweiddi uwch y nen,

Hosanna, haleluia,

Fo'r lesu byth. Amen.

HYMN 298

Grist gyd at Bolfi.

1 TV /T AE 'r lesu gydS'i eiddo,

iVA Fe'u dwg yn iach i'r Ian,

Er gwaetha'r byd a satan,-

Fe geidw'r llesg a'r gwan ;

Rhai gwannaf fe a\i gesid

Yn gynnes yn ei goi,

Ni ad e'n wir o honyn'

Un ewyn bach ar ol.

* Ynghangl gwrcs y rbyfel,
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Mae 11awer en aid llaith,

Yn ofnl mil o weithiaii,

Na welant ben y daith

;

Mewn ymdrech caled creulon,

A gelynion cedym iawn,
Yn ofni yn y boreu,
Rhaid ildio cyn prydnhawn.

3 'Nol darfod gauafgarw,
. Melusach fydd yr haf,

'Nol bod yng rym y tonnau,
Bydd hafan >n lie braf

;

*Nol dringo creigiau geirwon,
A'r dialydd ar ein hoi,

Melusach fydd cael lesu,

A gorphwys yn ei go'l.

4 'Nol bod yn hir mewn rhyfel,

f Ynghanol mwg a than,

Bydd melus yn y diwedd
Gael buddugoliaeth Ian

;

*Nol bod mewn temtasiynau,
A th'wyllwch lawer nos,

Bydd melus gael y goron,
'Nol darfod carlo *r groes.

5 'Nol bodyn hir dan Iwythau,
Bydd melus ysgafnhau,

'Noi bod yn hir mewn galar,

Bydd melus lawenhau

;

'Noi bod mewn hir dymhestloedd,
Bydd melus gwel'd yr haul,

Melusach fyrddo weithiau,

Fydd gweled Adda 'r ail.

"6 Mae'n h}'fryd i garcharwr
Gael newydd o ryddhad,

Mae'H felus i'r rhai cleifion,

A'r clwyfus gael iachad ;

Melusach fil o weithiau
Fydd gan yr enaid trist,

Gael myn'd yn dawel orphwys
I fynwes lesu Grist.

7 Mae'n hyfryd gan bererin,

F'6 'mhcll dir ei wlad.
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Ei fod wrth deithio adref
Bron cyrraedd ty ei dad ;

Melusach fyrdd o weithiau
Fydd gan yr enaid gwan,

Wrth gredu caiff ef weled
Ei Briod yn y man.

HYMN 299.

Aberth CRIST.
1 A BERTH lesu ar y pren, roes foddlonrwydd,

'LjL. I gy fiawnder nefoedd wen, yn dragywydd

;

Y mae myi'dd myrddiynau fry, am yr uwcha',
Yn canu clod i'r lesu cu, haleluia.

2 Mae hoU seintiau'r ddaear hon yn moliannu,
O un fryd a chalon Ion, enw'r lesu

;

Dymunwn inneu gyd a nhwy, sef y gwaela*,
Ganmol lesu ganmil mwy, haleluia.

5 Clod a raollant hyd y nen i'r Oen gvverthfawr,
'Rhwn a'n prynodd ar y pren trwy boen dirfawr,
Ar y groes y Vafai 'i waed, ar Galfaria,

Rhoddodd i ni bardwn rhad, haleluia.

4 O ystlys lesu daeth i maes, fel yr afon,

Ffynnon iechydwriaeth gras, ffrydiau cochion ;

Dw'r a gwaed o dan ei fron, ar Galfaria;

Canafam y ffynnon hon, haleluia. . i

5 D}^Tna'r ffynnon sy'n glanhau rhai aflaW,
|

Dyma'r ffynnon sy'n iachau'r chvyfau dythc'v' j
" I

Dyma'r ffynnon loyw Ian elch fel eira,
[

Byth am dani f * enaid can, haleluia.

HYMN 280.

Bioddefaint CRIST.

1 /^ OF am y cyfion lesu,

X^ Y Person mwyafhardd,
Ar noswaith drom ancsmwyth,

Fu'n chwysu yn yr ardd ;

Ei cliwys yn ddafnau cochion,

Yn syrUiio ar y Hawr,
Bydd canu am ei gariad

1 dpag'wyddoldeb mawr.
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2 Cof aril y llu o filwyr,

A'u gwaywffyn yn d'od,

I ddala un diniwaid,

Na wnaeth ddim drwg erioed ;

Gwrandewch y g-eiriau dd'wedbdd,
(Pwy all'sai ond efe !) *

** Gadewch i'r i-hai'n fyn'd ymaith^
" Cymmerwch fi'n eu He."

3 Cof am y wyneb siriol

Y poerwyd arno'n wir,
Cof am y cefn g-werthfawr

Lie arddwyd ewysau hir t

O anwyl Arglwydd lesu !

Boeci gryna dy g-ar^ad pu?
Yn torri nghalon galed,

Wrth gofio am dy gur !

4 Cof am y pigau llymion,

Oedd yn y goron ddrain,

Fe yrwyd yn ei gernau,
Do, lymion bigau rhai'n,

Hyd ne's oedd ffrydiau cochion
. O waed yn rhedeg lavvr

Av hyd ei siriol ruddiau,

O dyma gariad mawr !

5 Erioed ni bu rhyfeddod
Mor hynod ar y Uawr,

Gyrel'd an mor ogoneddus
.Yn, cael fath ddirmyg mawr !

; Trag'wyddol Fab Jeho'fa,

Qogoniant pawb uwch nen,

A phletliiad o ddrain ilymion,

'N lie coron ar ei ben !

6 Cof am y cur a'r clvvyfau,

A phwysau croesbren fawr,

Ar glwyfus 'sgwyddau'r lesii,

Ne's br.oH a'i wasgu lawr !

Vngwres y rhyf 1 creulon

Ni wan-galonodd ddim,
Congc\yei"o<ld ei.n gelynion,

Anfeidrol oedd ei rym !

T Cof^m yr o'iau hirion,

PiJl fu T.Jfwysog: neh

,
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A'i bi'ydferth draed a'i ddwylo,
Dan hoelron ar y pren !

Cofam y bystl cliwerw,
A'r finegr yn sur,

A roddwyd iddo yfed.

Pan oedd mewn eithaf cup.

8 Cof am el drwm riddfannau,

A'i ddagrau, heb ddim rhif,

A'i Avaed o dyllau'r hoelion

Yn Ulfo niaes yn Uif

!

O frodyr, gwelwch Geldwad,
Mewn cariad mawT dros bcn^

Yn g-weddio dros ei eiddo,

Mewn poenau ar y pren !

9 Cof am y milwr g-waedlyd,
Yn brathu'r waywffbn,

Yn g-ymmwys yn ei ystlys,

Yn gymmwys dan ei fron ;

' A chwedi'n ffrydiodd allan,

Sef ffrydiau o ddw'r a g-waed.

Do, werthfawr waed ei galon !:

Cof am ei g-ariad rhad !

10 Cof am ein Ilarglwydd lesu,

Cyn iddo biygu ei ben,

Fe dd'wedodd y gain, Gprphenwyd;
Cyn marw ar y pren

;

Ac yna fe 'madawodd^
I'r nef ei enaid aeth ;

Bydd canu am ei gongcwest
I drag'wyddoldeb maith.

HYMN 300.

Adgyfodiad Crist.

GWEDT 'r lesu dalu'r dyled,

Gorphen iechydwrbethfawr,
' Congc'ro angeu, byd, ac utFern,

Rhowd ei gorph mewn daear la-wr ,

Gv/aethaf angeu, gwaethaf uffern,

Yn gong'cwerwr daeth yn rhydd, .'

Yn ddiammeu'n ddigon boreu,

Maes o'u rhwymau'r trydydd d; ^-^
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2 Canu \vnaf am gariad lesu,

Pa fodd y gallaf dewi son ?

Er bod rniloedd gwedi canu
Lawer uwch, a gwell eu ton ;

Etto gwelaf ynddo ddigon,
Nid fel afon end fel mbr ;

Ni dd'wedwyd etto ddim o banner
Y cyfiawnder sy ynddo 'n 'stor.

3 Dyma gariad, ni cheir geiriau

Draethu'r filfed ran i maes,
O'r dyfnderoedd mawr di-derfyn,

Anchwiliadwy olud gi"as !

Dyma gariad gariodd filoedd

Trvvy'r tymhestloedd mawr i'r Ian,

Dyma gariad sydd hyd etto,

Yn cynnorthwyo'r enaid gwan.

4 Dyma 'r cariad mwyaf cadarn
A glywyd son am dano erioed,

Heb un dechreu na diweddiad,
Na chyfnewidiad iddo'n bod

:

Dyma'r cariad mae fy enaid
Am gael nofio ynddo mwy,

Grym i garu'r hvvn a garodd,
Ac i gofio am ei glwy'.

Dyma gariad, ni all angeu
Ddattod rhwymau hwn yn wir,

fe fyn lesu ei briod adre',

Rhwng ei freichiau cyn b'o hir

:

Dyma gariad siwr i gongc'ro,
Ffordd y cerddo yn y blaen,

Dyma gariad ni's gorchfygir,

Gan afonydd dw'rn a than.

HYMN 301.

Cyjiatvnder CRIST sydd ddigon.

1 /N YFIAWNDER pur yr Oen di-nam,

V^ Sydd ddigon am fy enaid,

Er myned heibio uffern boeth,

Fy Arglwydd doeth am gwared.

2 O dyma wisg hiraethu 'r wy'.
Am brofi mwy o'i rbiDwed4»
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Yn hon y byddaf ddig-on glan,

I fy.i'd o flaen yr orsedd.

5 Trag'wyddol j^lod i'r addfwyn Oen,
Trvvy ddiriawr boen fei gweithiodd,

Pwrcasodd hon a i wertlifawr waed,
'Nawr mae yn rhad i filoedd.

SALM 1.

Cv:aHaniaeth rhvjngy Cjfianun a*r Drygionus,

1 r^ WYN fyd yr hwn nid a ar hyd,
VJT Ffordd lydan aiinuwiolion byd:.

Ni char g-yfeillach gwyr di-ras,

Ni siarad fel gwatwarwyr cas.

2 Ond ei ddifyrrwch pen na' fydd
Yng Nghyfraith D uw ar hyd y dydd :

A'v nos mewn oriau effro cair

Y'n hofFfyfyrio yn y Gair.

3 Eydd hwn fel pren wrthddyfroedd by\V,

Yn las ei ddail yn Eglwys Dduw :

A bendith hylwydd fry o'r nef
Fydd ar hoU waith ei cfdwylaw ef.

4 Ond pechaduriaid drwg eu hynt,

Fel us a chv/elir gan y gwynt

:

Eu gobaith flfol a'u hyder fify.

Pan seinio 'r udgorn oddi fry.

5 Ofer fydd cais gelynlon cas

Mewn barn gyd sefyll a nhlant Gras :

Y barnwr mawr gorchymyn e',

Eu didol i wahanol le.

6 ' Can's culmedd Duw yw ffordd fy saint,
* Mae 'n arwain fry i r nefol fraint:
* Ond llwybrau croes gelynion Crist,
* Sy *n tyvvys i'r trueni trist.'

SALM 45.

Gcgonlant Crist, a gallu ei Efengyl.

1 /^ AM gaelyspiyd Duw, yn awr,
\J I foli 'Mhryuwr ^renhin mawr,
SeMesv , f Argiwyddil a'm Duw,
O P\iiior dfeg nefolaida yw

!
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2 Ar holl Elaiit Dynion dan y Rhod,
Mae' oruwcli Ras yn dwj n y clod :

Rhed Cariad o'i Wefufau 'n llifj

Bcndithion rhyfedd heb ddim rhif.

3 Ymwlss^mewn arfau, gadarn GQn,
Gwregvija 'ih Gledd\ 1 ar dy Glun :

A maicl)ogme\vn mawrhydi a Bri,

Gwir ag addfvvynder gyd a thi.

4 Dy Lid fel Piccell km, neu saeth,

'A Irwy d' Eiynion cyndyn caeth ;

Neu Eiriau mwyn Tiugaiedd Rad,
A dawdd } C} fryw wrth dy dra'd.

5 Dy Ovsedd erys bytb, o Dduw,
Gras yn dy Law 'th Deyrn-\vii,lcn yw,
Cyfiawn yw 'Ih waith a'th ddeddfuu i g}'d

Gras a Chyfiawnder hofii o b}d.

6 Dy DduWj tyvvallU dd lawr o'r Nen
Olew llawenydd ar dy Ben ;

Benditliiodd ef a'i Yspryd hyw
Ei Gynfab uwch holl ieibion Duw.

SALM 84~r I?han gyntaf Mesur hir.

Hyfrydvich Addoliad cyhoeddus.

i /~\ H ! pa mor deg a hawddgar yw
yj Dy Babell ar y ddae'r, O Dduw,
Mae i ' enaid i raewn blys a chwant
Am gwrdd achymmanfaodd dy Bknt.

2 Fy nghnawd i'th Dy am orpbwys yw,
Fy nghalon lesg a waedda am Dduw

:

Fy Nuw, fy Mrerhin, pam' bawn i

„ Mor bell o'th hj fryd'Leoedd di

!

3 Aderyn to a*r Wennol sy*

; 'N cael nythu oddi fewn i'th Dy

;

A ddyru Duw i'r rhai'n y fraint,

A^ sydd ddiffigiol ar ei Saint ?

4 X> gwyn eu byd y Seintiau sy

Yn eistQ ynghylch dy Orsedd fry :

Gweld yno niaent d' Ogoniant makh;

Py loM a'th garu yw eu gwaith.

H GvTyn fyd Erjeidiau sy 'n caelUb
Yn Nhemlauf til Ras sydd is-y Niett
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Cant yno wel'd dv hyfryd Wawl,
A cheisio 'th Wyneli, cantl 'th fasvl.

6 Gwyii fyd y rhai a'u calon sy'

Yii ceisio 'r ffordd tua Seion fry;

Duw yw eu nei th, tvwy 'r duith yii ddwySj
Ar Grist eu Priod rhont eu Pwys.

7 O Nerth, i Nerth, yr ant o iiyd,

Nes cwrddont yn y Nef i gyd ;

Yn4lon o'th fiaen, (rai fu ymlieil)

I uno mewn Addoliad gwell.

SALM 84—ilfe*«r ne'-ciydd.

Hiraethu ayn Dy DJwjo.

1 A RGLWYDD y Bydoedd fry,

xjL Mor deg- a lia,\vddg'ar yw
Trij^fannau 'tn Gariad cu,

Daeaiol Demlau 'm Daw :

Mae tynfa f ' enaid tua 'th Dy,
Fy Now, g-ael g-wel'd dy Wy aeb cu
Fy Nuw, fy Nuw, fy Nuw, £tc.

2 Hoff gan aderya to

Gael yno i'w Gywion le,

A'r Wennol ar ei thro
Hiraetha am ei thre ;

Mae Zel fy Enaid i'r un faint.

Am guel prcswylio 'mhUth dy Saint,

Am gael, am gael, &c.

3 O ha])pus Ddynion fo

*N g-weddio yn y lie

Mae Duw yn gwrando i Blant,

Yn wastad molant e'

;

A happus ydynt hv/y 'r pryd hyn,

Sy'n hoffi 'r ffordd i Seion fryn.

3 O north i nerth a rhain,

Trvvy Lynn Wylofain du,
Nes delont buwb g-ei'bron

Eu Duw yn Seion fry :

O hyfryd fann pan ddugo ef

G
SALM 89. Ef^ngyl ftndigmig.

vVYN fyd y rhai adwaenaat ^ais

A hyfryd lais y fengyl

:
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Tn heddwch a goleuni Duw
Y rliodia 'r cyfryw 'n gyrmil.

2 L^r.wenydd ^wyd eu Henaid tiist

Trwy Env Crist sjdd benna'

;

Yn ei Gyfiiuvnder credant hw^-,

Nid satan mwy g-o:idemr,ia.

3 Yr ArgUvydd yw ein noddfa o hyd
Rbydd neith a iechyd beynydd' :

Israel dy frcnhii. byth fydd b) w, -^

Teyrnasa 'tb Dduw 'n dragywydd.

S ALM 92. Salvi ar dl^ddyr Arglti^ydd

1 /^, WAITH Isyfj-yd iawn a meliis yw
VJ Moliaunu d' Enw di, o Dduw ;

hio". iiiTJ dy Gariadforeu elas,

AT nos am Wirioniddau 'th Ras.

2 Y SabbotJu byfVyd wyl yw lion

Na filned g-ofkl byd mo 'm bron :

Ond boed i\ 'ng-iialon i mewn bwvl,

: J;el Tt-lyn Ddajyd^l ar yr Wyl
3-,Y!i Niiw, ^y nc^halon llawenliair

Bemiuhia 'i Waith, bend'tliia 'i Air.

jVlor hardd yw Gwaitb dy Ras o DduW ^

.
• A'lb Gyiig-or ]ia rnor dd\ fned } w

!

;4-Y,i^ydion deall nid yw •;• rbai'n,
'

"'';•^SJ^n;b^ia:d byw. a niarw maen*
•H^rttfc'i llvsieuvn tci;;' ei w:.wr,

Iscschwytliech hwy i ddistryw 'lawr,

5;'Or;_^ nli gaf Og-oneddus Ran,
•;-4*ji».n-bMro Gras fyngbalon w: n,

"iVItxe g^wi" Lawenydd uwch ) nen
..- Ac f>te'\v pur i lonni mben.

Q i'l^cg'liO'd fy lig^elyn pfwaetba o-i- bbi'n,

Niflina 'm dust na 'm g'oi wg- iau ;

Fy.bo]>Elynion lleddii hwy;
• A'crheddwch ni thyrr Satan mwy

7' Citrfwel'd a clil\ wed yno 'nghyd.
. •'R^hin addymimais yn y byd

v'ij^i HenaKKoll c.iifi ielus waltb.
'

i y'tv^gwyddol fywyd maith.

BIWEDB.
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I GAEL ALL\X UNRHYW HYMN WRTH

Y LLINELL GYNTAF O HONI.

Hymn T,^/?'

46 J\ AWN ni 'mlaen mewn Pec'iodcas 39

299 Aberth lesiv'ar y pren ^'^7'

S7 Adenvdd Ffydd yn awr pe ca\rn, ' 70

245 Aeth'lieiblo'i- ,^auafch\verw du 193

283 A ^orwvd pvi'ili y Nefoedd w^w 224

164 Anfeidrol ddyrchiifedig yw 1^3

112 Ai\^^hrediniaetb fradfi'ii llonydd ^4 .

134 Ang'vlion a serephiaid 1'^^

154 An i a'l dv ru s wy f fi yn ddo I s i

292 Anwvl lesu, tynn ty ra;'lcl;5au ^' ;>

133 Arg-lWydd, ag-or dy ftyuhomuaL !;;>

231 AigKvvdd ar.ibn dy leferydd 1^.'-

103 Arghvvdd, danfbn dy leferydd

131 Arglwyddgrasol, dymaodfa
23/ Avdvvydd grasol dyro gymmorth -^ ,.

i:i Ai-g'lwydd g-n-rando'i- g-wan yn gildtifiit*,.-' '. '^^^

53 Arglwydd, pan fwv'n myfyrio'n syii.. ' .:.' V-
'

.128 Ar'o-lwvdd, tyred, i-jiwyga'r c\\-iRm\vl '

^J]••^^

284 At wedddy wyneb aid jnv cfdiin ' "

'^""-'^

253 Bachgen a aned, Mab roV\''dm' ^tv'^

195 B irna'ii gyf^awn beth yw-'ih gyHwr "

"^

1)6 Bechaduriaid anystyrlol

234 Blant fiyddlon Si-oii dewch
268 'B'le tro Ty wyneb Ai-g'lvvydd eu -• -

5o Bced i ni a n Gwefusau . •

•-

2 Byddmelys gofio y c}fammod
'

CIS C:tpt:n mawr ein lachawcUvriacth i

'•

: 75^Chw\ -chwi yr etiioledig ryw 1

' ^^^^C'uv\'thed y deheu-wvnt h'.fi'vd. .':>

,;l.)d;oraf di, fy NghreV doeti'u • ...... .120

. lodtbrwch bawb ein Hargiv.'j^d Dduw . 1,60

ivwcb Lais o'r Nef,- cvhoeddi mae '.
. 35

Clx^ hvn, O iercli ! ^ hefyd ^wel '

\ . 172
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Hym^ Tydalen.

207 Cod f en aid ^wan yn fuan g\yel t60
3 JO Cof am y C}fion lesu 237
51 CofTawn yn Uawen g-yda Pharch 42
4 Cofia, Arg-lw\dd, dy ddyvveddi 8

275 Cofia f fnaid, cyn it, dreulio 218
93 Cof o Fuvwolaetii Crist ein Duw 74
10 Craig- sal:.d\vv dan fy nhraed 13
95 Cry, cry, yw llypredd Uawn 75
148 Cnfacli addewd Drw ll4
184 Cyd-folianinvn yr Ceii anwyl, 144
3C1 Cyfiawiider pur yi^ Oen di nam 240
lUO C} mmer, lesu, ii fel ydwyf 79

136 Daccw'r ffynnon wedi ei liag"or 107
96 Daeth, daeth, Ceidwad i wareda 'r caeth 7&
14 Daeth i mi iechvdwriaeth -y 16

264 D.>1 fi fv Nuw d'al n i'r Ian "* 209
228 Dal fv llviraid, dul heb wvro I'^S

288 Du;fydded d 'dd, darfydded r 6s 227
2.04 Daw amser braf, can's g\v;<.\viio bron 158
l;2 DeH'ro, f enaid pti'm y cysiiu 134
y^* J>t'ffrowch Eneidiau Hesg-, defFrowch 27

'

1 ! Dere. It'sti, i'r ardaloedd 82
Deuwch bechaduriaid tlodion 122
Deifvvch hll syt'iifditr Aad-a 180
DtM'ch a chydsi 'miwcli hyfryd Gsing-c 30

-_ Dewchatlaf b;-\vL, medd lesu Grist 43
>. ?i.^'-Da.\vch, codwn tVnu i'r Nef uwcLben 67

J^"^^f> DU^asat' ar fclusJf ffrwyth 129
:^2'D tYrru'n Hues mown ofer hynt 23
26} Dr.cs arn&f elsijfU yn y byd 208
14 7 'D >cs,clinn ar wyneb'daear lawr 110
1.94 D' chVynu a wna fy enaid noeth 150

lv/3- i">^ c'wel, A.gKv\dt1, i'tb orj^hwysfa 81

2i0 Dy-i^^r^''"*" <^' y'"t I'vTryd iawn
'

162
1 D- mf! Kabfcli y cyfaifod 5

lArCi D ^ rtia.^driado r fath v} no, f} th na chlywirll 13
2' "O' ;na e^*'hv.-id i'r collediff

' ""
l-^^O

f.. .rw^dd .^-.:ir

;> •.,1, c .
' ywyf yma -S-'o

', I J • '•;.
1

:~ gM-vc- .:.)• rly hueddiant ";

"

'

2o* .jt>j <^ \j uiuv^^v iiuu, dysg- fi pa fovJd
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II V MIT lydn.,

48' Ein Beiau, Arg-lwvdd, llawer y'nt 40
67 Elii DycUllnu, och s>'ii fyrrion iawn 56
54 Eneidau ffbl camsyniol sy' 45
141 Er maint fy llygredd o b!)b rliyw. 111
180 Esg-yn, f enaid, tu ag i fynu 141
251 Ewn bechaduriaid at y dwfr 197

151 Fe dderfvdd pob gofidiaii maith VC^

294 Fe deyrnasa lesu a'i ras 231

252 Fe ftinodd f enaid bach yng-hri 195
94 Fe fv.ld rhyw g-anii peraidd 75
109 Fe r.i i 'tifeddion gras 65
55 FerChwant Babanod am y Fron 45
39 Fel hyn, medd y gflruchel Vn 35
101 Fe'm llvngcwyd i fynu mewn syndod i g-} d 80
110 Fe 1 owd'iBk) bwys euogrwydd H^
90 Ffenestri^P Ras eu cam wnnf 71
50 Ffydd ydyw yr e^luraf Brawf 42
71 Ffynnon ty boll Lawenydd y\r 52
183 Fy anwyl Grist yw'm Noddfa gref " '14.'5

£39 Fy enaid a lewgai -18S

69 Fy enaid defTro, a'm Tafod can , ,57

274 Fy ffiol yma sydd yn llawn "%i'7

177 Fy ngweddi dns i 'r nef, ioC

24J Fy Nuw, a'm Tad trugarog ;1;\'

81 Fv Nu'vv, fv Nerth, a'm Bvwydi 6;
267 Fythfvth rhvfeddai rcaviad

'

:^ll

t-91 Galarwyr, p'le, medd f* Ai-glwydd -cair

11 Gelynion ci-eulon s\dd yn liu 1 >

225 Gofidus ddyddiau'm pererindod I-

12 Golch, ni, oddlwrth ein beiau ami vi* -. .15

296 Groe^aw, trrf)esHw'r hyfryd foreu .233

300 Gwedi 'r lesu dalu'r dyle'd ',^39

130 G\vel fi, Arglwydd, dan fy ngblwyfati 102
142 Gwirionedd, dan ei enw 111
21 Gwrandavred Clustiau pob Dyn byw 22
192 Gwrandawod gwilwyr Ston gTi -14,9

160 Gvvyn ei fyd y dyn sy'^n g^vybod 12
'

45 Gwynfyd Eiieidiau difdch sy'n

97 Gwynfyd na weluMA bechod 7 7

. ^6 Gwyniyd y Gaiou bur He mac 5.
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Hymn Tydalc-..

190 Gwvnfvd y g^wr a ddkUvyll g'lr 118
269 Gwyn fydy rliai, diicaist eu bal Ti'.j

165 Hiraethu'r wyf am werthf;twr bcdd I'il
^

92 Hir dd'uj.^wyl, A. ,£;l\vydd, y b^im 1 7.S

116 Hwn ydw'r d; dd a wnaetl, rm Daw SI
86 Hwn }dyw'r Gair o Gitiiad rriiiwi* 70

255 r,ir1nw''l<-\vr dvnolrvw 200
188 Inchawdwr hoft'! pecitadur wyf 147
279 .Icsu n wnr.e'.hpwyd g-an Ddvtw r Tad 220
147 lesM. c\ niiuer fi^n dy goi, rhag diff'ygio 113
243 lesu, difyri'wch fy enaid drud 192
295 Icsu 'n uni"" V u T- noddfa 2^>2

226 I'r Aiphat daeLh i su'in gwared 1^6
. 238 I'r ddaear a'i gw^'g'edd J|| IBS

•63 I'r M.-us-dd nf^fol'frv He rhetST^ 57
ol Vi unig ddoeth afeidrol Ddaw 29

3" Llhv Nos, pan oedd lii'n dywyll dii 33
6 J/iv/ybi cwbl groes i natur 10

'" Mac addevidion nefo 'm liochor 195
l^oV ASae Bienliin Kcf'ur tyr yn d'od 210

• IT^uj Mue brodyr i mi 'aeth vm nd-.en 228
li-^' M\e dydd at ddydd yn'd'od i ben SB

.. If V ^1 Ve f ' e«nid yn hiraethu 134
,

"21«- M iC fy iif^'hulon am ehedeg" 167
: '.^Jf^S ItTiie i'> "Nuw vn fy ng-liewddii 107

. .73^JM;.e G.wli.d o' Wynfyd pur heb Haint 60
,* iS-tS'.M.-.c IjoU g^ariadau'r ddaear hon 1-5
' ' rS'^ Mv.e*}lyoedd inaith ymlaen 1': 5

•5. M^e 'i" Iesu's.7,d a. 'i eiddio 235
:> fvlne vhyw dt'!'rp:eh\'ch llawer mwy 210

i2^^,4. J|:i£, rhy^yfoi-pedd o drng-aredd 165
224' Mae V JTmnna g-wedi ei tjael 174
.^,.> ^r.. ..'

.

>. r vcM mawr a'l- dyfroedd maith 2-^9

•-2^' ry^r maith ' 2-Vl
' tij'idion ymaltb ewch 61

d m:ae gwas'naetbu Diiw .33
. i web 'ry ni, a Cltvfl wr trist 37

'ZZ7 lui ieddiiuisyn y borea 17

~



TABL, &c.

Hrri^ Tydaleri.

17Q Ml fum yn f^ib afradlon 132
155 Mi wela'r Pen rhyfehvt* 119

30 Mor gn*ef yw'th Fi-aich allnog' Dduw ! 28
79 Mor liardd, moi- deg-, mor hyfryd yw 140
Zo Mor hardd yw Trued y rhei'jiy sy' 24
70 Mor wag yw pob Peth sy'n y Byd ? 5S
irS Myfi yw 'r gangen, Crist yw 'r Pren 138

76 Nac ofna, f • Enaid, fynu co'd 62
137 Na'd fod gcnny' ond dy ogoniont 108
162 Xewyddion da y'm yn giywed . 125
'257 Kewyddlon braf a ddaeth i'n bro, 203
•i7 Nid a'r Golyg-on marwol hyn 40
42 Nid Ffurfiau alianol o nn Rhyw iu

88 Nid GwaedyrboU 'Nifciliaid gwar 71
1-15 Kid oes aberth o vin hyw, ymhlilh miloedd 113

5 Xid oes gwrthddrych ar y ddaear ^ 9
.'9 Nid oes munud bach o'm jjywyd 78
29 Nid oes, trwy pydol ddyddiaii byr fy oes 101

: )8 Nid oes un gwrthdarych yn y bjd 20.'>

. 1'3 Nid yw'r cyfocth, r.id yw'r cyfau 1 i
l"

83 Nid yw'r grcadigaetb hclaeth hoa 3 I'i

54 Ni phery ddini yn hir
'

I^-T

:i3 >Ji's galiaf, Arglwydd, oddef -oS

; 13 Ni's gall angylion-nef y nef H§
.86 Ni's gall Angylion pur eii dawn ^226

"ioS O agor fy llygald i weled Ir 5

18 O am ddrciddio i'r adnabyddlaeth ?y
26 O am gael Ftydd fnddugol fawr 'Z6

2,0 O am nerth i drcubo'm d}ddiau, 2.H
186 O Arghvydd, chwilia.nglialon wael li^'-S

!.37 O Arghvydd Dduw, anft':droi dda ^ I'rL'

178 O Aig'wydd Ddnw, bywlia dy wailh I-vO

118 O Arglwydd grasol, bydd o'm plaid '.-'2.

203 O Arglwydd grasol, erglyw'm cH I )7

ly9 O Arglwydd! gv/e! fi'n llesg a gw.-.n •.J.'V

28 O b'le daw'n gwai^ Feddyliau iirudd? '22"

114 O cenwn fawl i'r Ceidwad fyth 2 J

59 Och fi ! a waedodd f Artrlw'ydd cu ' 52*

77 O cyfod 'fynu, f Enaid b'_; w ' .^3

149 O deuwn ut yr ordinhad 115



TABL, Oc.

YMM Tydalin.

75 Oddiwrthvt ti fy Nitw, a'm Rhan 61
132 O Ddiuv, rho rfydd i ddringo i'r nen 104
189 O disg-leiria, Arg-lwrdd, arnaf 147
130 O dr;i;^'w} dd<4 Gvi ig- yr oesoedd 102
285 O edrych arnaf, Avg'iwydd m:iwr 225
16! O enaid athrist, cwyd dy »en ! 125
185 O Ei-prlvw'm cvvvp., fy Arg-lwydd cu 145
233 Of enaid ('8s ymL.en 183
41 Ofer yw Gobaith pob rhyw Ddyn o6
200 O fiigaii Israel, dwg-'mlVn, 155

8 Ofy enaid nac ang-bctia 12
1^' Oty enaid paid ac ofni 99

O fy enaid, tro dy olv.'i^ 97
^v. O ^roesaw Ddydd o Orplnvysdra a Hedd 51

72 0!':'ppus E^Jwys, sanctaidd Le 59
174 Oil ! melus yw 'r llawenrdd sydd 136
S? 2 ..O i »c;'.r.\vd%vr pechadiiiiaid 2 i

5

173 lesu avciiaist in' lo5
117 O fe;<T3, attat 'rwyf yn d'od 91

145 O" leni, fy Iac};r<wd\rr mav.T 112

3TY OIco'.l TT.awr, }- raedd^g- g-well 219
61 C);*Tn Meddw) dos fyd g'wag- er dim 51

. O rno/ svertlifawr ywV g'air perftaith 132

'XvMi. ba,i cystMc.diau f ' Aiglwydd 87
•Jv.a ba'i I'J^/jjtuddiau f* Avijlw\dd 179

15^-' Ona rnoT -^'vniydedig yw 123

'ir' 3 Ovp'wy yw hon sy'n ilesg a g-vvan 163

feO v-'V {.xxh Lawenydd sy'n y J^e' 65
79 O'v K ("hydwrlaeth fawr yng' Nghrist 64

' X' e I-Kgredd afian, hyll ei lun 153

'>*r jietWedd clywcli ar fore clir 13

J,^ . O's'g-weJir fi bcciiudar Hj
157 0\s, T!-:ur. bod i-Uyfel cyn caellicdd in
-l?.O.s ilvYid wy» lebu 'r aioJi donog It

^2ii 'Q's y^r'ii gofidiau yn y byd 172
3'^, O tiinvn yn ol i v,'-l\i lie cad 2'^

2.»6-'0 Vyv.:d Arg-lu'vdd mawr 2v T

1«1 O lyi ec, Ai'glwydd, Sidf wrth raid i. 'r

PatiammaeVAiGwcdcj, Plant prweinionDttvr €i

uj PabaiT! ;^rup Neriialon i mov Lcii ^>

-

115 Pa he'i* uuii ) w 1> tndid i



TABL, C^c.

Hymn T^dcilen.

281 Pa ham y rhed fy meddv*:! 222
5b Pu'm b\dil i Blant y Breiiin mawp 47
C4 Pa'm f Eri:'.id \v} t yn diofulhau ? 54

271 Pii'ra y caiff bwystfilod iheipiis 2i.J

25 Pan g-lvwy'r lesu'n dweud, " Y bydd 25
211 Parodyw'n Duw i faddeu bai ' 163
222 Pe b'ai yn g'oifod ar y rhai n ITS
205 Pe cawn ond teimlo'r awel grcf 159

3 Pochadur aflan } w 'V enw 7
259 Peclmdur wyf da gwy" fy Navy 204
163 Pererin w'i 'n y byd 125
249 Pererin wyf mewn anial dtr 196
198 Pererin wyf tu a Salem bur 154
24 Pwy ddamnia'r Etholedig- rai ? 25
44 Pwy draetha'r fath Lawenydd sy' 33
38 Vwy ydyw hon sy'n deg' ei Pi,? yd 34
2G0 Pwy } dyw hon sy'n Uesg a gwan 2v-o

232 Rhaid i mi gael pob ^raa pob dawn 223
89 Rhwng Cnawd ac Ysvryd Rhyfel fydd y?^

13 Rhyfeddol byth rh>feddol 15
16 Rhyfedd, rhyfedd gan .'Hgylion

202 'Rw'i 'nawr bob dos a dydd ar diith

244 Rwy 'n edvych dro« y bryniau pell - >

276 Rwy'n gorwedd yn carchar du -!>
278 Rwy'n morio tu a gatre'm Ner 1 .

291 'Rwy' yma'n griddfan daii y groes

107 Saith o welthiau, ol a gwrthol,
181 Sancteiddrwydd teg yw harddwch t/ 'iM^

246 Tan fy maich yr wyf yn griddfan 1.94

297 Tebygwn fed fy nghal^n 23^
201 Trafaclwyr y'm i'r Ganaan glyd l/>6

191 Trwy 'th gadarn allu di, ein'^Duw 149
o5 Tydi'r hwn raae fy Enaid drud 33
250 Tyr'd Arglwydd, a'th addewid rad 197
108 Tyred, Arglwydd, i'r anialv/cli 8i
153 Ty! ed lesu i'l anialwch 117

215 Tyi'iifynu o'r anialwcii I'ot*

63 Tv I'd nefol G'lommen oddi frr 53
65 Ty:-'d Yspvyd G!an, Colommen Ne* 55

'^'ir
''

'
: Ysbryd sanctr'idJ, ledia 'r ffbrrid 227



TABL, &e.

HvMx Tydalen.

209 Wei dym?. hwy 'r p:adweclig- hll 162
232 Wei dyma'r cyfaill i^oreii g-'a'd 182
242 "^Vel, dyma 'r Pererinion dewr 192
120 Wei, dyma gyfoeth g-werthfawr, Uawn 93
126 Wele'r Brawd fu dan yr hoelion 98
49 Wele'r Crochenydd, wele'i- Clai 41
34 Wele'r fath Gariad rhy fedd i ),ad 31
7 Wele 'n sefyll rhwng y in\rt\vydd 11
20 Wele'r Goj^oniant mawr a fl-dd 21
36 Wele yma Rosvn Saron mwvn 32
106 Wei, f ' enaid, ^oi fnldda mwy, 84
139 Wei, ferclied Sion dewch 110
105 AV'el, vmgvsura 'nawr ^ii

57 Wrth'DiVed y lesu i addoli dewch 47
262 Wrth droi fy n£,^o'wg' yirja'n a>vr 207
§8 Wrth dy bortb rwy h yn waitio 78
133 "Wrth dy orsedd 'rwv f fi'n gorwedd 109
.'123 Wrth t'edd-wl ana dy rjfedd woith 174

11'} Y c\tbl fedda'i oil yn un, 92
-ii;5. .Yddeddf sv'n erchi, a dweud beth y\v 69
:itO ,y ffyii I on'loyw hyn 222
.%];7.y r.p.e 'i Oriauyn fynj^alw 16S
\V"X. mi'^torfo 'lynion creulon 21
'l&i Xaxniih o'm g\y\ dd bob gwrtliddrych gwael 130

• '-! y !TiMith holl ryfeddodau'r nef 112
/:,;-yt;> mliob rhyw Drallod bliii y bwyf 68

i*"^ j f-niiith, \ bawb o'r byd yn awr 117

'^s "^fo fifite^'r apostolion mawr IGl
"' 'Ar^hvjvdd yw ngorfolcdd i 131

SALMAU.
Tydnlen

Iwydd y Eydoedd fry 243

ch hyfr} d i. wn a melus yw 244
: j\d vh ai adwae nant gai

s

. 245
. fyd'jT hwn nid a ai hyd 241

I giici yspryd D'lw, yn awr "24!

)iV mor de;^- a hawddg-ar yw 24
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